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     Matéria Judiciária - Plenário 01
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Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves
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Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 01

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01
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Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
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Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 324/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0057103-55.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - LOTAR o (a) servidor (a) THAYS MACHADO, matrícula nº. 

10654, Técnico Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital - 

SDCR, a partir de 26/06/2018.

Artigo 2º - DESIGNAR o (a) servidor (a) THAYS MACHADO, matrícula nº. 

10654, Técnico Judiciário, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Judiciário Substituto, na secretaria da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital - SDCR, com 

efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 325/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0716418-59.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

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

matrícula nº. 28152, nomeado (a) pela Portaria n.º 151/2018-GRHFC, de 

03/04/2018, para exercer em comissão, o cargo comissionado de 

Assessor de Gabinete I, na Gabinete do Juiz - 4ª Vara Esp. de Família e 

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

25/06/2018.

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

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

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967732 Nr: 8126-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGPVCMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - 

OAB:12291/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que a parte requerente juntou nos autos as fls 412/413, boleto 

de protesto de titulos do cartório 4º oficio de cuiaba, mas porem 

verificando o boleto o numero do titulo trata-se do processo do codigo 

58414, sendo assim intimo vossa senhoria no prazo de (05) cinco dias, 

que apresente as guias de custas do processo do codigo 967732, no qual 

juntou o boleto do cartório do 4º oficio.

Silvany Cardoso de Araujo

Gestora Adm. Da Central de Arrecadação e Arquivamento

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199409 Nr: 4484-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR DA SILVA AGUIAR, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - 

OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Vistos.Diante do noticiado pelo Gestor Judiciário à fl. 91, oficie-se à 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, na pessoa do 

seu Corregedor-Geral, comunicando-o dos fatos, para a tomada das 

medidas que entender pertinentes.

Cientifique-se os advogados Fábio Luís Mello Oliveira e Thiago Affonso 

Diel acerca desta decisão.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1179418 Nr: 43569-86.2016.811.0041

 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: R A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 

ME, ALIZINÉIA BATISTA DOS REIS, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10.120/MT, ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO DIAS - 

OAB:10120, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5222/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 971438 Nr: 9964-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO FAQUINELLO LTDA, VALTER 

FAQUINELLO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

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

OAB:3022/MT

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

OAB:8455/MT
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 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1289020 Nr: 4629-81.2018.811.0041

 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: LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.V. FILHO EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19620/O, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161052 Nr: 36386-64.2016.811.0041

 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: MILTON JONES AMORIM VIEIRA, FABIO HELENE LESSA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

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

OAB:10.889-O/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022, EUCLIDES 

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

JUNQUEIRA - OAB:6.638-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 391759 Nr: 27142-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) 

LTDA, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:684-COREC, Marden Elvis Fernandes Tortorelli - OAB:4313/MT, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1 - Ante as alegações do novo administrador judicial, de que não teve 

acesso aos volumes parados do processo, e que os volumes ativos foram 

encaminhados para o Ministério Público, no curso de seu prazo para 

manifestação, ACOLHO O PEDIDO de fl. 4743/4745 (volume 24), para o fim 

de devolver ao auxiliar do Juízo o prazo de 30 (trinta) dias úteis, para 

cumprimento da decisão de fls. 4674 (volume 23).

1.1 – Consigno que o prazo do administrador judicial terá início tão logo o 

escritório COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS devolva os 

volumes do processo que se encontram em seu poder.

1.2 – Intime-se o escritório COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devolver na 

secretaria do Juízo todos os volumes do processo que estão em seu 

poder.

1.3 - Com a manifestação do novo administrador judicial, encaminhem-se 

os autos ao Ministério Público para parecer.

1.4 - Após, conclusos para deliberações.

2 – Sem prejuízo da determinação supra, expeça-se alvará judicial em 

favor do novo administrador judicial referente aos meses de fevereiro, 

março e abril do corrente ano (R$ 12.000,00).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 917148 Nr: 41532-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE BRASILAR ADM DE CONS. S/C 

LTDA, MASSA FALIDA DE BRASILAR ADM DE CONS. S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO CAPELETI SANTANA, 

MARCELLA BOURET SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ MORAES 

MILHOMEM DE SOUSA - OAB:15793/DF, EDUARDO FROES RIBEIRO DE 

OLIVA - OAB:23740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 885571 Nr: 20236-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTER COMERCIO DE CEREAIS LTDA, JOAO CARLOS 

BRITO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHOES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061/B, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT

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

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

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

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

impugnante acerca da decisão/despacho proferido dia 07/10/2015, 

colaciono-o para tal fim: Vistos. Cuida-se de habilitação de crédito, a qual, 

por ter sido apresentada além dos prazos do art. 7º, §1° e art.8º, passa a 

ser recebida como “retardatária” e processada na forma de impugnação 

nos termos do art.10, §5º da LRF, sujeita, pois, à sanção do §1º do mesmo 

dispositivo. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

emendar a inicial, a fim de que junte aos autos os documentos 

comprobatórios do título de crédito na sua forma original ou cópia 

autenticada, consoante dispõe o art. 9º e art. 15, incisos III e IV da LRF. 

Após, conclusos para deliberação acerca dos documentos e da 

necessidade de designação da audiência de instrução e julgamento. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1200381 Nr: 4782-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PYRAMID AGROPASTORIL LTDA, COTTON 

KING LTDA, MUNDIAL COTTON S/A, COTTONORTH TECELAGEM 

CONFECÇÕES S/A, AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A, MOINHO SANTO 

ANTONIO S/A, AGROPECUÁRIA SANTA JULIA S/A, ETOILE TECELAGEM E 

CONFECÇÕES LTDA, SAINT GERMANY AGROINDUSTRIAL LTDA, ALAIN 

ROBSON BORGES, ROYAL ETIQUETAS S/A, AÇOLIDER INDUSTRIA E 

LAMINAÇÃO DE AÇO S/A, CONSTRUTORA METTA LTDA, PYRAMID 

CONFECÇÕES S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235.379/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:OAB/MT 9229, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9.229/MT

 Ante o exposto, declaro a superveniente perda do objeto e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no disposto no artigo 
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485, VI do Código de Processo Civil/2015.Custas pelo exequente.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. P. I.C

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019400-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES NETO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVÃO LEITE DA CRUZ (RÉU)

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT0018310A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. 1. Indefiro o 

pedido formulado pela parte autora sob Id. 13604608, mantendo a decisão 

de Id. 1357491, haja vista que embora tenha sido realizado o auto de 

constatação, até o presente momento não veio aos autos. 2. Além disso, a 

justificação judicial difere-se por completo de um auto de constatação, 

sendo um procedimento extremamente inclusivo que oportuniza a fala às 

partes e a verdadeira demonstração de posse e benfeitorias no local. 3 . 

Por sua vez, a audiência de tentativa de conciliação visa a pacificação do 

conflito que é o motivo da existência e criação de uma vara agrária. 4. 

Desta forma, mantenho a inspeção e a audiência de conciliação 

designada, e determino que se aguarde a realização dos atos 

determinados. Cuiabá, 21 de junho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004679-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO SOBRINHO (RÉU)

JOÃO PAUL (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Retifico a decisão 

de Id. 13048722, tão somente para constar a redesignação da audiência 

de justificação para o dia 24/05/2018 às 14h30min. Cuiabá, 9 de maio de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1296203 Nr: 7201-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE MEDEIROS DA SILVA, LUZENILDA 

GONZAGA DA SILVA, SILVELENE CANDIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SÁ - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora manifestar-se quanto à certidão negativa do oficial 

de justiça no prazo de 5 dias.

Em caso de inércia, devolva-se os autos à comarca deprecada nos 

termos do artigo 393 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1030153 Nr: 36848-55.2015.811.0041

 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: CATARINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA MARA BERGER, ADRIANO FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 Processo nº 36848-55.2015.8.11.0041 – Cód. 1030153.

Vistos.

Ante o explícito abandono do feito pela parte autora, INTIMO os réus, via 

DJE, para manifestarem interesse na extinção da lide, em 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §6º do CPC, advertindo-os que sua inércia será 

interpretada como anuência.

À secretaria, determino:

1. Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 813432 Nr: 19910-53.2013.811.0041

 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: SILVIO DUARTE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO BLANCO URRUTIA, RUYTER BARBOSA, 

ADAIL DOMINGUES DE PAULA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:1992/RO, ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - 

OAB:9178-A/MT, ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - OAB:11.218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE FIGUEIREDO 

DE FREITAS PERON - OAB:10101/O, ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604, JANAYNA NUNES 

DE ARRUDA - OAB:17625, KEIT DIOGO GOMES - OAB:14028/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498, SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - OAB:15199

 Vistos.

INTIMO a parte autora, via DJE, para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação, nos termos do art. 351 do CPC.

À Secretaria, determino:

1. Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042784 Nr: 42877-24.2015.811.0041

 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: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA 

JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 
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OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, SOELITA DAYANE M. 

S. LADESLAU DA CRUZ - OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 Vistos.

Ao designar a perícia técnica este juízo o fez a fim de que fosse colhidos 

elementos de posse, além da delimitação da ocupação pretendida pelas 

partes.

A perícia técnica não foi designada somente neste processo, mas em 

diversos imóveis em que a autora Guizardi Júnior Construtora e 

Incorporadora Ltda pretende a proteção possessória do Loteamento Sítio 

de Recreio Salto, onde, inclusive, este juízo nomeou o mesmo perito.

Assim, considerando que a área ocupada, neste caso, não é grande, nos 

termos do art. 465, §3º do CPC, arbitro os honorários periciais em R$ 

8.000,00 (oito mil reais).

 INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, depositar os honorários. 

Com o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará, observando o limite de 

50% (cinquenta por cento) e INTIME-SE o perito para dar início aos 

trabalho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1020936 Nr: 32406-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MOREIRA DAL PAI, ASSIS DAL PAI, PAULO 

HENRIQUE DAL PAI, RICARDO FRANCISCO DAL PAI, KASSIA CRISTINA 

DAL PAI LISE, LUIZ ANTONIO DAL PAI, LUIZ GUSTAVO DAL PAI, 

DANIELLA AUGUSTA DAL PAI, ADEMAR FREDERICO MALAGURTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SCARSI, Réus Inominados Citados por 

Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE 

AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BASTISTA DE AGUIAR - OAB:3537, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - OAB:17554/MT, ROSANA 

GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR 

- OAB:3499/MT, TATIANY TIAGO PAGLIARI HOEGER - OAB:17610

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

FUNDIÁRIO - OAB:, JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - OAB:20239/O

 Vistos.

Às fls. 918/919, aportou informações prestadas pelo INTERMAT de que a 

área em litígio se trata de imóvel público, inclusive com pedidos para 

legitimação de posse perante àquela autarquia.

Desta feita, com esse esclarecimento, comunique a Procuradoria Geral do 

Estado – PGE para, querendo, tome às medidas que entender cabíveis.

Designo audiência de instrução para o dia 18/09/2018 às 16h30min, a se 

realizar na sala de audiências desta Vara Especializada.

1. INTIMO, as partes, via DJE, 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 aos d. patronos da parte 

intimar as suas testemunhas (art. 455 do CPC), ainda, neste prazo, as 

partes deverão informar se desejam prestar depoimento e ouvir suas 

testemunhas por carta precatória.

 2. À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.

3. INTIMEM-SE, pessoalmente, a parte autora Cláudia Moreira Dal Pai e a 

associação ré, através do seu presidente Vilmar Scarsi, para 

comparecerem à audiência de instrução, a fim de prestarem 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. 385, § 1º, 

do CPC.

4. Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública desta decisão.

5. Cumpra-se expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 126108 Nr: 14322-17.2003.811.0041

 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: NILO PONCE DE ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO FERREIRA, ATAYR PACHECO DIAS, 

BRASIL PACHECO PINTO DE CASTRO, CELINA PACHECO PINTO DE 

CASTRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - 

OAB:15229/MT, MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA COSTA 

MARQUES - OAB:6.386/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de devolução do prazo formulado às fls. 648/650, visto 

que o substabelecimento apresentado à fl. 650, não havia sido 

apresentado anteriormente, pelo que não há que se falar em nulidade da 

publicação da sentença;

2. Certifique-se quanto à tempestividade da apelação e contrarrazões 

apresentadas e remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 726963 Nr: 22802-03.2011.811.0041

 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: BRENO BASSO, SÉRGIO NESTOR BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ DA SILVA PAULA, MARIA 

BELITA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 Processo nº 22802-03.2011.8.11.0041 – Cód. 726963.

Vistos.

Às fls. 260/261, a parte autora alega que foi intimada da sentença que 

julgou improcedente seu pedido, mas que veio à secretaria deste juízo e 

não teve acesso aos autos em razão da carga feita pela d. Defensora 

Pública, portanto, pugnou pela devolução do prazo para interposição do 

recurso de apelação.

Pois bem, compulsando os autos verifico que o feito passou todo o mês de 

fevereiro em posse da Defensoria Pública, conforme certidão de fl. 64, 

portanto, DEFIRO o pedido da parte autora a fim de lhe devolver o prazo 

recursal.

Observo que o prazo deverá contar da publicação desta decisão.

 Certifique-se o trânsito em julgado. Havendo a interposição de recurso, 

cumpra-se conforme determinado na Ordem de Serviço nº 

01/2017/GAB2VEDA

INTIMO a parte autora, via DJE, desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 700171 Nr: 34794-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTE DE BORTOLI FAITTA, MADEREIRA BARRA 

GRANDE LTDA, DOMINGO FAITA, MADEREIRA RIO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE SERINGUEIROS E 

PRODUTORES DA FLORESTA DO RIO ARIPUANÃ, FELISBERTO CANDIDO 

DA COSTA, EUCLIDES CANDIDO DA COSTA, AMANTINO MOREIRA DE 

CASTRO, FRANCISCO ALVES FARIAS, GERALDA GUERRA DE JESUS, 

LUCIO CANDIDO DA COSTA, DEJAIR COELHO DA SILVA, FRANCISCO 
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ALMEIDA BARBOSA, ADEILDO ORMINDO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO 

DO NASCIMENTO, HELIO MALINAR PREVIATT, LUCIRENE ALMEIDA DA 

COSTA, OSVALDO FLORISVALDO DIAS DOS SANTOS, JOÃO BATISTA 

LOURENÇO DA ROCHA, LINDOMAR ANTONIO FRANK, MATIAS JESUS DA 

SILVA, JOEL ALMEIDA BARBOSA, RAIMUNDO GUILHERMANDO 

LADISLAU, DIVINO ALVES, NILSON HALAT, FLAVIA DOS SANTOS, 

DOMINGOS DE MESSIAS MORAES, MANOEL SEVERINO DE MATOS, 

SOLLANGE ALVES CHAVES SILVA, ANTONIO MIRANDA PEGOS, 

VALTAIR DA SILVA ROCHA, SEBASTIÃO CRUZ FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4.842/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

1. Intime-se os requeridos, por meio da Defensoria Pública, para que no 

prazo de 5 dias, informe que pessoas não teriam recebido os lotes, uma 

vez que o pedido formulado à fl. 363, é genérico e não contém 

informações suficientes à denunciar o descumprimento do acordo.

2. Decorrido o prazo e havendo manifestação, remeta-se ao Ministério 

Público e após conclusos.

3. Em caso de silêncio, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 814955 Nr: 21406-20.2013.811.0041

 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: ADAIL DOMINGUES DE PAULA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO SILVIO DUARTE, SILVIO DUARTE 

JUNIOR, MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT, ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - OAB:11.218-B

 Vistos.

INTIMO a parte ré, viaDJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para que 

manifeste o interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, 

§1º do CPC, ante a inércia da parte autora. Desde já, advirto que sua 

inércia ensejara à extinção do feito.

 À Secretaria, determino:

1. Certifique-se o decurso do prazo e, após, conclusos.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 769806 Nr: 22794-89.2012.811.0041

 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: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA, ANDREIA DE 

ARRUDA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 

CENTRO AMÉRICA, PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA, ARIOVALDO 

MUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o feito já foi saneado às fls. 150/152, e a perícia já foi 

realizada conforme fls. 163/177, designo audiência de instrução para o dia 

11/09/2018 às 16h30min.

2. INTIMO as partes, para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu rol 

de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos 

termos do artigo 450 do CPC.

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

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

4. 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.

5. Intime-se ainda a perita para comparecer à audiência, nos termos do 

artigo 477, §3º do CPC.

6. Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138455 Nr: 26776-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA FRITSCHE, CHERILYN 

KARINE FRITSCHE PEREIRA, ROMÃO ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Justiça Eleitoral, mas 

determino que o gestor judicial consulte os sistemas disponíveis para 

verificação dos endereços da parte ré.

2. Após a consulta, intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo 

de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 877233 Nr: 14966-71.2014.811.0041

 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: JAIR PEREIRA NOGUEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Vistos.

1. Nos termos dos Provimentos nº 09/2017 e 06/2018 da CGJ, determino 

que a parte autora apresente a relação dos documentos solicitados no 

art.1 itens “b” a “f” no prazo de 180 dias.

2. Após, encaminhe os referidos documentos ao INTERMAT para que 

encaminhe a certidão para fins de usucapião (Provimento nº 06/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353671 Nr: 24126-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI DOS SANTOS MARES, VALDI CORÉ, 

VALDELICE CORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON NARDINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERASMO CORREA SOUZA - 

OAB:21658/DF, ERASMO CORREA SOUZA - OAB:21758 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 78, certificando o decurso do 

prazo para manifestação e promovendo a intimação pessoal do autor, em 

caso de inércia, para dar manifestar o seu interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353676 Nr: 24130-70.2008.811.0041

 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: FERTILIZANTES MITSUI S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETAGRI - FED. DOS TRAB. NA AGRICULTURA 

DO ESTADO MT, ASSOCIAÇAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

COMUNIDADE MIURA, CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS, VALDOMIRO 

GERMANO DA SILVA, MARIA MADALE AQUINO, SANDRO SINTRA, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA BORSATO, EVERTON RUBIO BORSATO, NELI 

EDIVINO NATUISZENSKI, CLEVERSON RUBIO BORSAT, VERA APARECIDA 

PIRES, IDA VALIATI, JOSEANA DELLA CORT DEZORDI, MARCELO 

ANTONIO DEZORDI, MARINEIDE LURDES DEZORDI, VALDEMAR SOARES 

MACEDO, ALEXANDRA CLAPEIRON DE SOUZA, ELIANDRO 

CARLOSMANN, DIOGO AUGUSTO CAVAZZINI, ASSOCIAÇAO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA LUZIA, ALESSANDRO 

BRIGNONI BELLO, LAURO SCHENEIDER, INES BATISTELLI GOBBI, 

TARCISIO SCHMIDT, EZARO GOBBI, ETORIEL DE SOUZA COSTA, ELCION 

JOSE DOS SANTOS, DOMINGOS JONAS DA SILVA, VALDECI ALVES DOS 

SANTOS, DIONARA GOBBI, JOSE REINALDO CHERRI, VAGNER CANDIDO 

DA SILVA, LAODECIR ANTONIO BUVILLE, EDIVALDO FRANCISCO DE 

APARECIDO, MARILENE SALETE MORETTO, MANOEL JOSE DOS SANTOS, 

TEREZA ALECIO, MOISES SEBASTIAO CORE, ERICA CAMARGO LEME, 

HELIONE DA SILVA, LUIS CARLOS MINOSSO, MOISES DE ARAUJO SILVA, 

EDSON VALENTIN DIAS, JONATAN WILLIAN DA SILVA, MARIA LUCIANE 

DE ARAUJO CHERRI, GERALDO GERMANO DA SILVA, JOAO BATISTA DE 

LIMA, LAUDICEIA HOFFMAN CAETANO, LUCIANA MARIA DA SILVA, 

MARIA DA PENHA GOMES SANTOS, ROSCLEIA GOMES DA SILVA, 

ALTAMIR GIMENES DO AMARAL, ESTEVÃO GERMANO DA SILVA, 

ADEMILSON DO NASCIMENTO MARES, VADI CORÉ, JURACI DOS SANTOS 

MARES, VALDENICE CORÉ, JOSÉ LUIZ O. DO NASCIMENTO, NIVALDO 

CHERRI, MANOEL P. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:4045/MT, MARIO GONÇALVES SASTRE JUNIOR - 

OAB:9891-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMÃO - 

OAB:10.066-B, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, JOSE 

ROBLES VAGAS OLIVAREZ RODRIGUES - OAB:5605, JOSÉ ROBLES 

VARGAS - OAB:5605 MT, LISANDRO TORRES - OAB:13.442-B, 

LISSANDRO DA SILVA TORRES - OAB:52936-RS, MARY CHRISTIANE 

BERTAIA DAL MASO - OAB:13390/MT, SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:20.916, THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - OAB:18.783, 

THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:MT 17.538-O

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de devolução do prazo formulado às fls. 648/650, visto 

que o substabelecimento apresentado à fl. 650, não havia sido 

apresentado anteriormente, pelo que não há que se falar em nulidade da 

publicação da sentença;

2. Certifique-se quanto à tempestividade da apelação e contrarrazões 

apresentadas e remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1141537 Nr: 28093-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MAURO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN DA SILVA - 

OAB:19.093-0 MT, MILTON SOARES NETO - OAB:15.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Vistos.

À fl. 211v, aportou manifestação, a rogo, da d. Defensoria Pública que 

atua nesta Vara Especializada, pela não intervenção no feito face a 

inexistência de preenchimento de quaisquer das hipóteses legais.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a Defensora foi nomeada 

para assistir o réu, Sr. Lúcio Mauro da Silva Campos, ante a renúncia de 

seu procurador.

Desta feita, considerando, ainda, a designação de audiência de instrução 

que ocorrerá dia 16/07, dê ciência à d. Defensora Pública de sua 

nomeação para patrocinar a defesa do réu.

Por fim, nos termos do art. 186, §2º do CPC, INTIME-SE o réu para que 

compareça à sede da Defensoria Pública, em 10 (dez) dias, a fim de 

instruir sua defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 433211 Nr: 12746-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR DOS SANTOS, IRENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE TAL, TIM DE TAL, NENÊ DE TAL, 

PAULO DE TAL, WILTON GOMES DORTA, VALDECIR BARROS ALBINO, 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA, JOSÉ DOS SANTOS, ANA 

MARCIA BATISTA GOMES, ANAIA GOMES DORTA, CONRADO GOMES DE 

JESUS, ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4146-A/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Vistos.

Vieram os autos conclusos, entretanto, verifico que a Defensoria Pública 

contestou a ação e ainda não foi intimada sobre o pedido de desistência 

formulado pela parte autora.

Ainda, observo que a procuração de fl. 22, não prevê poderes 

específicos para formulação de tal pedido pelo d. advogado.

Isto posto, INTIMO a parte autora, via DJE, a fim de juntar procuração com 

poderes específicos para este fim, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido.

INTIME-SE, também, a Defensoria Pública para, querendo, manifestar-se 

sobre o pedido de desistência, nos termos do art. 485, §º do CPC.

Cumpra-se, certificando o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 948597 Nr: 59463-73.2014.811.0041

 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: AFONSO EVALDI CLAUDIO, DIONE PIRES DA SILVA, 

AMÉRICO ALVES COSTA, GERALDO SILVA DAS NEVES, RONE PIRES DA 

SILVA, CELIO FRREIRA DE SOUZA, FRANCISCA SOUZA GUIMARÃES, 

ALDENIR ABREU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANJO MARTINS, ANJO MARTINS, CLÁUDIO 

MARTINS

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

OAB:14.724-B, MÁRCIO CASTILHO DE MORAES - OAB:MS 7247, 

RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT

 Processo nº 59463-73.2014.8.11.0041 – Cód. 948597

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.: 1042782 Nr: 42875-54.2015.811.0041

 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: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO

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

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - 

OAB:19.242

 Vistos.

INTIME-SE o perito, para que esclareça, no prazo de 15 dias, os pontos 

sobre os quais as partes divergem, conforme manifestação de fls. 

303/304 e 307/308, nos termos do artigo 477, §2º do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 9 de 719



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725627 Nr: 21363-54.2011.811.0041

 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: THOMAZ ANTONIO ROSSITO, MANOEL DONILIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVALDO ANGELO DA SILVA, DARCI 

CARROCEIRO, MESSIAS, JOARES TEÓFILO, JOÃO PARANÁ, SIVALDO 

BIGODE, VALMIR BRACINHO, JOSÉ GALDINO, CABEÇA BRANCA, 

MAGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EUNICE ELENA IORIS DAROSA - OAB:, EVALDO 

GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384/MT

 Vistos.

1. Defiro a renuncia do escritório de advocacia formulado às fls. 

1.040/1.041, visto que às fls. 1.072/1.075, ficou demonstrado a ciência do 

representado quanto à renuncia do mandato.

2. Intime-se os requeridos, nos termos do artigo 111 do CPC, para que, no 

prazo de 15 dias, constituam novo patrono, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no artigo 76 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1063894 Nr: 52678-61.2015.811.0041

 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: DIOGO MARTINS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO RAMOS FILHO, ALESSANDRA 

MARIA DA CONCEIÇÃO

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido formulado às fls. 62/63, tendo em vista que é 

necessária ao menos a citação dos requeridos para que se complete a 

angularização processual, o que ainda não ocorreu nestes autos.

2. Determino a citação por edital dos requeridos, e nomeio desde logo o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT para curadoria especial, em caso de 

revelia dos requeridos, nos termos do artigo 72, II do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 929014 Nr: 48733-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA SILVA SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, 

JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 Vistos.

Ante a inércia da parte, conforme certidão de fl. 91, remeta-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias, desapensando-se inclusive dos 

autos de código 748731 – numeração única 246-70.2012.811.0041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 770680 Nr: 23710-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AUREA FERREIRA VICENTE, RAQUEL 

VICENTE MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCILDA CELIA FRIEDRICH, ANDERSON 

RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido liminar, proposta 

em 11/07/2012, por espólio de Aurea Ferreira Vicente, representado por 

Raquel Vicente Menacho, em desfavor de Arcilda Celia Friedrich e 

Anderson Rodrigues Gonçalves, visando á proteção possessória de um 

imóvel situado na Rua M, Lote 18, Quadra 13 – Bairro Parque Atalaia, 

nesta comarca.

Sustenta que sendo a inventariante de sua mãe, proprietária do imóvel, 

exerce a posse sobre o mesmo, e os réus tinham ciência desta situação 

que o imóvel era de posse da autora, a quem eles já haviam prestado 

serviços.

Aponta que a partir de informações de amigos a inventariante tomou 

ciência a respeito da invasão, e se dirigiu até o CISC Sul, onde lavrou o 

boletim de ocorrência. De mesmo modo, indica que a ré orientou que a 

construção no lote não fosse interrompida, prosseguindo, portanto, a 

apropriação.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/26.

Inicialmente a ação foi distribuída perante o juízo da Nona Vara Cível da 

Capital.

 Às fls. 29/34, foi deferida a liminar requerida para determinar que os réus 

findassem as ações de turbação, com multa fixada no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) por dia, caso a determinação seja descumprida.

À fl. 35, foi proferida a intimação, bem como a citação que foi entregue a 

ré Arcilda Celia Friedrich, tornando-a ciente. Porém, não foi realizada a 

citação do réu, Anderson Rodrigues Gonçalves, que segundo a senhora 

Arcilda, encontrava-se viajando.

Às fls. 38/39, foi requerida a citação de Anderson Rodrigues Gonçalves 

via edital, alegando má fé por parte de Arcilda Celia Friedrich, posto que 

ambos residam no mesmo domicílio.

 À fl. 40, todavia, houve o indeferimento do pedido.

À fl. 42, os autos foram redistribuídos a está vara em razão da ampliação 

de competência promovida pela resolução n° 006/2014/TP.

À fl. 50, foi determinado prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora 

se manifeste para que novas diligências possam ser produzidas.

 À fl. 52, foi certificado que a autora se manteve alheia ao assunto.

 À fl. 53, foi determinado que a parte autora fosse intimada pessoalmente 

para que manifestasse interesse no prosseguimento da ação.

À fl. 66, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a 

intimação da autora, visto que a mesma não mais reside no local 

informado.

 Às fls. 69/71, entretanto, a partir de uma nova diligência, a intimação foi 

entregue ao seu pai, senhor David Menacho, que se comprometeu a 

entregar a requerente, Raquel Vicente Menacho.

À fl. 72, foi certificado que apesar de intimada, a autora, não manifestou 

interesse no prosseguimento da ação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO

Está mais do que evidente que a autora não possui mais interesse no 

prosseguimento da ação, eis que, por desídia, abandonou os autos 

quando devidamente intimado inclusive pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, caracterizando o abandono de 

causa, o que reflete na extinção do processo sem resolução do mérito.

 Sobre o tema, preleciona de Antonio Claudio Costa em sua obra :

“A atividade de impulso do autor expressa pelo ônus que lhe é atribuído de 

dar andamento ao processo – é pressuposto processual de 

desenvolvimento. Somada a negligência do autor à inércia do réu, que 

também tem interesse na solução do litígio, impõe a lei, passado um ano, a 

extinção do processo, observadas as cautelas do § 1º. A inércia por tão 

longo período faz presumir que desapareceu o interesse pelo processo, o 

que, no entanto, não pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado (§ 

3º). (...)”

No caso dos autos, o Sr. Oficial de Justiça dirigiu-se ao endereço 

informado na exordial, onde não foi possível localizar a parte autora, em 

virtude de a mesma não mais residir no local, todavia, a partir de uma nova 

diligência, a intimação foi entregue ao seu pai, senhor David Menacho, que 

se comprometeu a entregar a requerente, Raquel Vicente Menacho. Além 

disso, é obrigação da parte manter o seu endereço atualizado nos autos 

de forma que considera-se válida a intimação realizada no endereço 
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indicado.

 Por conseguinte, desempenhada todas as incumbências, dispondo do 

novo endereço da autora, na cidade de Campo Grande, a intimação foi 

cumprida, no entanto, esta quedou-se inerte.

 Com relação a parte ré, verifica-se que nunca houve a completa 

triangulação pois o réu Anderson Rodrigues Gonçalves se quer foi citado, 

e a ré Arcilda Celia Friedrich não apresentou contestação, o que dispensa 

a sua concordância com a extinção do feito, conforme o art. 485, § 6º do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito e, por conseguinte, revogo a liminar deferida às fls. 29/34.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e mantenho 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. Deixo de condenar em honorários, 

posto que não houve contestação.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os procedimentos 

de praxe, sem custas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 361020 Nr: 30972-66.2008.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

AGRICULTORES DO TAQUARUÇU DO NORTE, ROZINEIDE GOMES DA 

SILVA, ADEILTON GONÇALVES PEREIRA, RONALDO MARCOLINO, JOSÉ 

HAMILTON GONÇALVES PEREIRA, WILSON GONÇALVES PEREIRA, ANA 

JOSÉ DAGUIAR DE OLIVEIRA, ADRIANA CHAGAS DE SOUZA, 

ALEXANDRA CHAGAS DE SOUZA, JOSÉ DO CARMO, ADOLFO DORFINO 

DORNELLES, JOÃO DARCI DA ROCHA MELLO, JOVENAL SALVADOR 

FILHO, GARIBALDI LIMA DA SILVA, SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS, 

MILTON GONÇALVES DOS SANTOS, SUELI GARCIA DOS SANTOS, 

EMERSON ROBERTO PRETTO, JOSÉ ADRIANO LEOPOLDO DA SILVA, 

MESSIAS JOSÉ DOS SANTOS, BRENO GENTIL ZAMARCHI, VANUSA DOS 

SANTOS FERNANDES LIMA, KELLY MEZZOMO CRISÓSTOMO, JOSÉ 

FERREIRA, JOSEMIR DA CONCEIÇÃO SILVA, MANOEL CHAVES 

BARBOSA, JOSÉ PEDRO DA SILVA JUNIOR, JOSÉ PEDRO DA SILVA, 

CÉLIO HENRIQUES AUGUSTO, ORLANDO ALVES DE ANDRADE, JOAQUIM 

PEREIRA, ALVINO DOS SANTOS, BARTOLOMEU RIBEIRO LOPES, 

DENILSON VICENTIN, EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO, ODEMAR 

LOVISKI, MARIA JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS, JOSÉ HELENO MOULIN 

DE SOUZA, SELMA MARIA MIRANDA SENA, MARLON ROVER, VOLMAR 

FIORENTIM, LUISMAR RODRIGUES BENTO, NIVALDO DOS SANTOS, 

ALUIZA DA SILVA SANTOS, AMILTON NUNES ROSA, HILTON DA SILVA 

SANTOS, JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS, 

ERASMO DIAS BIASUZ, JOSÉ CARLOS SOBRINHO, IVANILSON SANTOS 

LIMA, JOSÉ ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES DE ANDRADE, MATEUS 

LINHARES DOS REIS, MANOEL MARTINS DOS ANJOS, TALVIO FERREIRA 

JUNIOR, LUIZ TELLES DE SOUZA, LIDIO FIORENTIN, CLAUDECI FERREIRA 

DE CARVALHO BRESSAN, EDENILSON SOARES, NILSON LUIS SOARES, 

VANDERLEI RAMOS DE ALMEIDA, JOÃO JOSÉ BARBOSA RIBEIRO, 

PAULO BELÉM, ARLINDO BELÉM, ALICE GALEGO BRESSAN, ZILDA 

ISABEL DE MELLO, ODIR JOSÉ BUZANELLO, IVAN LUZ BUZANELLO, 

IVANDRO ANTONIO BUZANELLO, JOELSON DREON, ALDO BUSANELLO, 

VALDECIR JOSÉ ORO, MARIA BARBOSA DE PAULO, NELSON RIGO, 

ITAMAR DA COSTA BALBINO, CUSTÓDIO EMILIO DE BRITO, VILSON DO 

NASCIMENTO DA SILVA, ALMIRO DIAS DA SILVA, JOÃO BATISTA 

PEREIRA, MARCELO PLAKITKEN, VANDERLI DE SOUZA, JOSÉ DE JESUS 

DA SILVA, ADEMAM DOS REIS CANTUÁRIO, FRANCISCA DE JESUS 

SILVA, MAURI CONRADO VARELLA, LINDAURA ROLDÃO, ANILDO 

PEIXOTO DA SILVA, JARLEY MELLO SAVINO, JORGE VALENTIM DE 

AMBRÓSIO, DIVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO DE ARAUJO 

MOREIRA, ANDERSON FERREIRA, ADILSON NUNES PENHA, IVAIR 

RODRIGUES DE MORAES, JESUS FERNANDES DA CRUZ, OSMAR 

ANTUNES, ROBERTO ANTUNES DE CHAVES, DANIEL WESOVOSKI, 

TERVINA ANTUNES DE ALMEIDA, CLAUDIR KRAMER, LEOMAGNO 

GRACIOTE, LINDOMAR BEZERRA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS 

RODRIGUES DA QUINTA, MARIA MADALENA DOS SANTOS, ILVA 

MEZZOMO CRISÓSTOMO, AURÉLIO ALVES DE ANDRADE, JOHNNY 

ALVES DE ANDRADE, AELSON OLIVEIRA DE JESUS, JORGE DERLI 

BERGHAHN, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, GIOVANI DOS SANTOS 

FERREIRA, JOSÉ NETO JANUÁRIO DE JESUS, ROSEMEIRE FERREIRA 

LIMA, WILSON FERREIRA LIMA, NATALINO BUSNELLO, GERSON 

BUSNELLO, ISAIAS GONÇALVES, PEDRO JAIR DA SILVA BERGHAHN, 

SILVINO BEZERRA DOS SANTOS, TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS 

FREITAS, EDMAR DOS SANTOS, RUBENS CAROLINO DIAS, CARLOS 

GOMES, ODAIR JOSÉ CONSTANTE, MARIO PAES DE OLIVEIRA, MARCOS 

CLAUDINEI DE OLIVEIRA, DEVALCIR MONTEIRO, ANTONIO MARCOS 

GOMES DA SILVA, ASSENDINO GOMES DOS SANTOS, WILSON PEREIRA 

DA SILVA, IVO MOURA GRANJEIRO, ELIAZER EUGENIO PEREIRA, 

ANTONIO CARLOS GONÇALVES PEREIRA, WILTON GONÇALVES 

PEREIRA, ARI INACIO DE OLIVEIRA, MANOEL PEREIRA BASTOS, 

VALDECIR PIMENTEL, MILTON DE SOUZA ALVES, ELENO SCOTT, HOFINI 

DE CAMARGO, OROSINO BATISTA DE OLIVEIRA, GEANE DA SILVA 

OLIVEIRA DE ARAUJO, FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA, ZENIO BERNARDO 

DOS SANTOS, ALCEMIR PEREIRA DO ROSÁRIO, ALCEMAR PEREIRA DO 

ROSÁRIO, EDER DIAS SAMUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO MOREIRA - 

OAB:4314-A/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, GALENO 

CHAVES DA COSTA - OAB:11902, Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUZA - OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B, SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA - OAB:6408

 Vistos.

Certifique o decurso do prazo do edital de citação, e após, remetam-se os 

autos a Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 773426 Nr: 26580-44.2012.811.0041

 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: KATIA REGINA NISHIDA, GNS, KATIA REGINA NISHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARLY PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:13.796/MT, SANDRO ALFARO - OAB:17773

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito. Revogo a medida liminar concedida às fls. 129/131INTIMO as 

partes, via DJE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os 

procedimentos de praxe.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1127434 Nr: 21932-79.2016.811.0041

 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: MARIA JOSÉ DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PINHEIRO DE ARRUDA SANTIAGO, E 

OUTROS, BRUNO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimo a parte autora para manifestar-se, no prazo de cinco dias quanto 

ao teor da certidão do oficial de justiça de que teria encontrado outra 

pessoa no imóvel, bem como de não ter encontrado o réu Rafael Pinheiro 

de Arruda Santiago no imóvel, sob pena de extinção do feito.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente a parte para que se manifeste, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485, §1º do CPC.

3. Caso haja manifestação, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 432421 Nr: 12246-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBERTO PIMENTEL, NÉLCIA ROSALINA 

DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TADEU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B, JOSE 

ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 Vistos.

INTIME-SE o perito, para que esclareça, no prazo de 15 dias, os pontos 

sobre os quais a parte diverge, conforme manifestação de fls. 531/536, 

nos termos do artigo 477, §2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 821160 Nr: 27375-16.2013.811.0041

 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: ANDRIU ALVES MEIRA, WALDECLIFIO ELIAS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LIMA, JOÃO BATISTA DE TAL, MANOEL 

LOPES DE TAL, MARCOS DE TAL, LAÉRCIO GOMES DE PAULA, 

SEBASTIÃO BATISTA SALES, Réus Inominados Citados por Edital, 

LAERTE COTA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DOS 

SONHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, ANA LUIZA AMORIM SANTANA - OAB:14.767, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322, CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB:23929 MT, DEF. 

PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Face a interposição de pedidos urgentes ainda pendentes de análise, 

DEFIRO o pedido ministerial de fls. 699/699v, a fim de que seja colhido 

parecer.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1125611 Nr: 21163-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBP, LEIDINÉIA KÁTIA BOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12.487-B/MT

 HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo de fls. 687/689, celebrado entre Ana Carolina Bosi 

Pereira, representada por sua tutora Leidineia Katia Bosi, e Djanira Pinto 

Pereira.Custas e honorários pelas partes, face a ausência de previsão no 

acordo.Oficie-se ao d. juízo da Primeira Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca remetendo cópia da presente sentença.Dê 

ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, proceda-se às baixas 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1164698 Nr: 37823-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PICCININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO LUTA PELA TERRA- MLT, 

ANTONIO NETO, Réus Inominados Citados por Edital, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19.172

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Ex positis, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e artigos 562 e 487, I, 

ambos do CPC, deixo de acolher o parecer ministerial e julgo procedente, 

com resolução do mérito, o pedido de interdito proibitório ajuizado por 

MARCELO PICCININ contra MLT – MOVIMENTO DA LUTA PELA TERRA, a 

fim de que seja protegida sua posse sobre o imóvel rural denominado 

Fazenda Éden, especialmente quanto a área de 93,00 hectares objeto de 

seu arrendamento, localizado no município de Dom Aquino/MT.Condeno os 

réus ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 84, §2º do CPC atenta à natureza da demanda, tempo de 

tramitação e atuação do patrono.Preclusa a via recursal e transitada em 

julgado a sentença, arquive-se os autos com as baixas de praxe.INTIMO 

as partes, via DJE, desta decisão. INTIME-SE a Defensoria Pública e dê 

ciência ao Ministério Público desta decisão.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 384447 Nr: 20124-83.2009.811.0041

 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: WARLEI BORGES ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO APARECIDO FRANÇA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BONINI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 4.Designo audiência de instrução para o dia 23/08/2018 às 

14h30min.5.INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. 6.Ressalto que cabe ao patrono das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato processual, nos 

termos do artigo 455 do CPC.À SECRETARIA determino:7.Decorrido o 

prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos.8.INTIME-SE, pessoalmente a autora e réus para que 

compareçam 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.Cuiabá, 21 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1156296 Nr: 34428-43.2016.811.0041

 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: DJANIRA PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARCELO BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo de fls. 687/689, celebrado entre Djanira Pinto Pereira e 

Leandro Marcelo Bosi.Custas e honorários pelas partes, face a ausência 

de previsão no acordo.Oficie-se ao d. juízo da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Comarca remetendo cópia da presente 

sentença.Transitado em julgado,  proceda-se às baixas 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 446464 Nr: 20777-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: WILSON ELOY DE CAMPOS, CARMEM MARIA BONET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIR DE PAULA SANTOS, VERÔNICA DE 

PAULA SANTOS, DANTE GONÇALVES, EURICO FRANCISCO SOARES, 

JULIO CESAR NEVES DOS ANJOS, JELONITA MARIA DE PAULA SANTOS, 

LUCINEIDE CARVÁRIO DA SILVA, JULIO CESAR NEVES DOS ANJOS, 

CARMEM CORREA GONÇALVES, ARCELINO HONÁRIO DE SALES, 

NAYARA CYNTIA DE SOUZA, PLINIO ANTÔNIO DOS SANTOS CUNHA, 

NATÁLIA NEVES DE PINHO, LORIVAL FLAVIANO DA SILVA, RAQUEL 

SOARES DE ARRUDA, CÍCERO MARQUES DA SILVA NETO, VICENCIA 

AUXILIADORA DE PAULA SANTOS, LEILIANE GONÇALVES, MARIDENE 

MOREIRA LEITE, EDITH DOS SANTOS, LUIZABETH BENTA DA SILVA, 

DÉBORA SOUZA FERREIRA, ANDREIA APARECIDA ZAPELINI, EZANIL 

MARTINS DE ARRUDA, SEBASTIÃO MACHADO, DULCINÉIA LEMES DE 

PAULA CAIGARO, HARI KELEN DA SILVA RONDON, ANADIR DE ARRUDA, 

GLEICIANE VIEIRA DA SILVA, EBENEZADIA DA SILVA PINHEIRO, JOSIAS 

PASSOS DA SILVA, CLÁUDIO SENABRIA DE ABREU, IRACI PEREIRA DOS 

SANTOS, DEVAIL DA SILVA PINHO, EURLENE DA SILVA LIMA, ADILSON 

CARLOS DA SILVA, Réus Inominados Citados por Edital, ROSIANE GOMES 

BARATA, ADRIANO SOUSA FERREIRA, HÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA, 

VICENTE RUFINO DA SILVA, RICARDO JOSÉ DE ALMEIDA, JOSÉ NAZÁRIO 

DOS SANTOS, VERONICE PAULA SANTOS, ROSALVO ROSA DE JESUS, 

GILIARD CORRÊA DOS SANTOS, ADILSON CAETANO DA SILVA, JOILÇO 

SILVA RONDON, ANDRÉ PINHEIRO DE PAULO, ELDER NUNES DE 

OLIVEIRA, WELLINGTTON JOSÉ DE ALMEIDA, SILVANO VIEIRA DE 

MENEZES, EWELLYN GELONITA CHAGAS DOS SANTOS, KARENIL 

EMILLY DOS SANTOS RODRIGUES, EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA, 

VALDILENE PAULA SANTOS, ANA PAULA BARBOSA, OSMAR CARDOSO 

DE SALES, CESAR JOSE CORREIA VALERIO, ALFREDO LOPES E JÚNIOR, 

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA, IZAMARA FARIA LARA DE OLIVEIRA, 

AUCILENE PEREIRA DE SOUSA, PAULO SÉRGIO DA SILVA JÚNIOR, 

JOVANI JOSE DE ALMEIDA, MICHAEL SOARES DA SILVA, ALESSIO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT, CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - 

OAB:21004/O, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, MAURI 

GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595, MAURI GUIMARÃES DE JESUS - 

OAB:6.595/MT, THALITA ALVES DA COSTA - OAB:21.643

 Ex positis, face a ausência de delimitação da área objeto do litígio, bem 

como se esta pertence ao poder público INDEFIRO o pedido de 

revigoramento pretendido pelos autores. Não obstante, verifico pelos 

motivos acima expostos que a presente lide comporta o comparecimento 

deste juízo à área, nos moldes do art. 565, §3º do CPC. Desta feita, 

designo inspeção judicial a se realizar no dia 29/08/2018 às 08h00min, 

com abertura na sala de audiências desta Vara Especializada. Ressalto, 

no entanto, que a diligência somente ocorrerá com a publicação do editais 

de citação, conforme determinado à fl. 359. Portanto, à secretaria 

determino: 1. Certifique-se a expedição do edital de citação, determinado à 

fl. 359, observando que os autores são beneficiários da gratuidade 

judiciária, além da intimação de Defensoria Pública para apresentar 

defesa, a fim de que este juízo possa sanear o feito. 2. Oficie-se ao 

INTERMAT a fim de que indique um técnico de seu quadro a fim de 

acompanhar este juízo na diligência. 3. INTIMO as partes, via DJE, desta 

decisão. Sendo, pessoalmente, a Defensoria Pública, tendo em vista que 

foi nomeada para defesa dativa dos interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. 4. Dê ciência ao Ministério Público. 5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1293936 Nr: 6165-30.2018.811.0041

 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: SANDRINHA DE PAULA MONTEIRO, TEREZINHA DE 

PAULA MONTEIRO, JOSÉ MIRANDA GIL DOS SANTOS, JOSÉ PEREIRA DA 

ROCHA, JUVENAL MENEZES SOBRINHO, ADELAIDE CASSIANO DE 

OLIVEIRA, ALTAMIRO NUNES COELHO, ORENILDO APARECIDO DE BRITO, 

MARIA RODRIGUES DE BRITO, THAIS APARECIDA ROSSONI AMBRÓSIO, 

ILDA RODRIGUES DOS SANTOS, ALCEDIR MOREIRA DA SILVA, JOSÉ 

NESTOR BASTOS, MARLENE LOURENÇO DA SILVA, MARIA APARECIDA 

DE BRITO, CELSO SANTOS PEREIRA, ADILSON FERREIRA DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ DE SANTANA, CREUZA MARIA DOS SANTOS, CYNTHIA 

KENIA SILVA SANTANA, SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA, 

ROSEMILDO CAETANO DE SOUZA, JOSÉ MEDEIROS, ADILSON 

HERCULANO MONTEIRO, AILTON DOS SANTOS BARROS, AILTON PAULO 

DA SILVA, IVANZELIA RODRIGUES DA SILVA, ERISSON VALERIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI VELASCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGALHA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 17.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6165-30.2018.8.11.0041 – Cód. 1293936.

Vistos.

A presente ação foi proposta ao argumento de que a decisão que 

determinou o cumprimento da sentença nos autos da ação cód. 702730 

constringir de maneira ilegal o imóvel de terceiros.

Instado, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento da 

inicial e extinção da lide face ao não preenchimento dos requisitos legais, 

qual seja, a qualidade de terceiros dos embargantes, além da ausência de 

delimitação do imóvel (fls. 301/301v).

Às fls. 302/303, os embargantes pugnaram pelo declínio da competência 

em favor da Justiça Federal ao argumento de que a União moveu ação 

requerendo a nulidade da matrícula do exequente, feito pendente de laudo 

pericial, conforme documentos de fl. 304.

Inexitosa a composição entre as partes, conforme termo de audiência de 

fl. 308, os embargantes pugnaram pela constatação de desmatamento 

ilegal do imóvel e o embargado pela cumprimento da sentença.

Eis a síntese do que passo a decidir.

Compulsando os autos, verifico que os embargos foram opostos contra os 

autos da ação possessória cód. 702730, em fase de cumprimento de 

sentença. Em que pese os embargantes aleguem o exercício da posse 

desde 2012, não se desincumbiram em delimitar esta ocupação e as 

benfeitorias edificadas neste período, além de não comprovar sua 

qualidade de terceiros.

Desta feita, ante a falta de precisão quanto à localização, os limites e as 

confrontações da área, INTIMO, a parte embargante para, em 15 dias, 

juntar aos autos o memorial descritivo assinado por profissional habilitado 

e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, contendo as 

coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, 

geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, conforme dispõe o 

art. 225, §3º, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6015/1973), sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito.

No mesmo prazo, a parte embargante deverá, também, comprovar o 

exercício da posse e as benfeitorias individualizadas de seus associados, 

descriminando detalhadamente cada ocupação, além de comprovar que 

realmente se tratam de terceiros, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito.

À Secretaria, DETERMINO:

1 Certifique-se o cumprimento desta decisão e, havendo manifestação, 

apense-se aos autos da ação cód. 702730 e colha-se parecer do 

Ministério Público, nos termos do art. 178, III do CPC.

2 Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da parte, façam os 

autos conclusos.

3 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 769339 Nr: 22302-97.2012.811.0041

 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: FEDRIZZE PARTICIPAÇÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN NERI JUNIOR, ALEXANDRO NERI, JAZOM 

NERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENS SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido formulado à fl. 152, visto que já foi determinado que o 

autor providenciasse a intimação dos requeridos Ivan e Alexandro quanto 

ao deferimento da liminar, que apesar de ter sido deferido e cumprido a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 13 de 719



anos, ainda não foram intimados.

2. Verifico ainda que estes, foram citados por hora certa e Jazom Neres 

de Souza, foi citado preso, pelo que todos os requeridos necessitam de 

curadoria especial, nos termos do artigo 72, II do CPC.

3. Desta forma, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curadora 

especial dos requeridos e determino a remessa dos autos para que possa 

ofertar defesa, no prazo legal.

4. Com a apresentação de defesa, intime-se o autor para dela 

manifestar-se nos termos do artigo 351 do CPC.

5. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 875021 Nr: 13417-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU LANGER, INTERMAT - INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, MST - MOVIMENTO SEM TERRA, LEÔNIDAS 

ROSA MAGALHÃES, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS BOA VISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

FUNDIÁRIO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso à fl. 307, pois a 

Defensoria Pública já tomou ciência da sentença em 29/01/2018, conforme 

fl. 306 e nada requereu.

2. Remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 856148 Nr: 58509-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE 

MATO GROSSO, RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSE PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776

 Vistos.Trata-se de ação de reintegração de posse, proposta por 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO – 

SINFATE, contra WANDERLY CARNEIRO DE MORAES tendo por objeto um 

imóvel 12 lotes no loteamento Jardim Santa Marta, nesta comarca.Os autos 

foram distribuídos inicialmente perante a sexta vara cível desta 

comarca.Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/68.À fl. 69, foi 

designada audiência de justificação.À fl. 78, na audiência de justificação, 

em que as partes concordaram em suspender o feito, o que foi deferido 

pelo magistrado que presidia o feito.Às 82/83, a parte autora requereu o 

prosseguimento do feito.À fl. 84, os autos foram redistribuídos a esta vara 

especializada, em razão da ampliação de competência promovida pela 

Resolução 006/2014/TP.À fl. 85, foi designada nova audiência de 

justificação.Às fls. 89/90, autor e réu requereram novamente a suspensão 

do feito por sessenta dias, juntando documentos às fls. 91/92.À fl. 93, foi 

deferido o pedido de suspensão.À fl. 103, a parte autora requereu 

novamente a suspensão do feito, por mais sessenta dias, juntando novos 

documentos às fls. 104/144.À fl. 146, foi deferido nova suspensão do 

feito.Às fls. 153/154, o autor formulou pedido de desistência do feito, com 

a anuência do requerido, conforme assinatura dos patronos das 

partes.Os autos vieram conclusos.Eis o relatório.Decido.No caso dos 

autos, o pedido de desistência foi formulado em comum acordo entre as 

partes, estando portanto, suprida o consentimento do requerido, exigido 

pelo §4º do artigo 485 do CPC.Desta forma, acolho como pedido de 

desistência formulado pelas partes sob Id. 11998705 e, por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios ante a avença das partes quanto a 

este ponto na petição de fls. 153/154.Transitado em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1072924 Nr: 56626-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS, MOZART 

NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ DE ARAÚJO, MARIA 

AUXILIADORA MATOS DE ARAÚJO

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FERNANDA MARIA CICERO DE SÁ SOARES - 

OAB:11.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 Isto posto, não havendo mais razão para tramitação deste feita, diante do 

expresso pedido de desistência da parte autora com anuência dos réus, 

ambos devidamente representados por seus procuradores, nos termos do 

art. 200 e art. 485, VIII, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência 

e, por conseguinte, julgo extinto, sem resolução do mérito, a presente 

ação de reintegração de posse proposta por Cláudia Aparecida dos 

Santos e Mozart Nascimento de Souza contra Gilmar José de Araújo e 

Maria Auxiliadora Matos de Araújo, sobre o imóvel rural situado à Rua 02, 

Quintos dos Bandeira I, nº 78, nesta Capital/MT.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários que, desde já, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, condenação que mantenho 

suspensa por 05 (cinco) anos, face a assistência judiciária gratuita 

deferida.Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença. Desde já, autorizo o desentranhamento de documentos, 

ressalvadas cópias.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.Certifique-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1190057 Nr: 1452-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON HENRIQUE DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CORREA DA SILVA - 

OAB:80833/SP, THIAGO MANOEL DA SILVA DOURADO - OAB:OAB/SP 

238.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o pedido formulado pela parte à fl. 32, devolva-se ao juízo 

deprecante, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 830443 Nr: 36155-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDENIL APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI, REGIANE 

VALENTIN MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT, DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA - 

OAB:15.650/MT, GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:15.907/MT, RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - 

OAB:17.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375

 Processo nº 36155-42.2013.8.11.0041 –

 Vistos.

À fl. 150, este juízo determinou o cumprimento da sentença a fim de 

reintegrar a parte exequente na posse do imóvel.

Às fls. 151/152, o executado pugnou pela suspensão do cumprimento da 
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sentença e designação de audiência de conciliação ou mediação.

Pois bem, com relação ao pedido de suspensão do cumprimento da 

sentença verifico que este não merece prosperar face o encerramento da 

fase de conhecimento, razão pela qual INDEFIRO o pedido de suspensão 

pretendido.

Por fim, INTIMO a parte exequente a fim de que manifeste, em 15 dias, 

interesse pela composição com o executado.

INTIMO as partes desta decisão, via DJE.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1003891 Nr: 25077-80.2015.811.0041

 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: MEIA LUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

KAMIL HUSSEIN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIR SANTIAGO DE PAULA, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - OAB:19.706/MT, 

MILENA CORREA RAMOS - OAB:, MILENA CORREA RAMOS - 

OAB:4.981/MT, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7709/MT, EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO - 

OAB:5776/MT, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:9534, RAIMUNDO 

PACHECO SAMPAIO - OAB:OAB/MT 11.397

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 422, que consta a intempestividade 

da impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora, bem como 

que o réu nada manifestou declaro encerrada a instrução processual, 

tendo sido atingidas pela preclusão, nos termos do artigo 223 do CPC.

INTIMO as partes para que ofertem razões finais escritas, de forma 

sucessiva, nos termos do artigo 364, §2º do CPC.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 779008 Nr: 32440-26.2012.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 Diante do exposto, condeno o requerido a obrigação de recuperar toda a 

área degradada no lote 04, que deverá ser quantificado o dano em fase 

de liquidação de sentença. DISPOSITIVODesta forma, havendo omissão, 

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos 

do artigo 1.022, II do CPC para fazer constar no corpo da sentença de fls. 

658/664, a condenação acima descrita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732354 Nr: 28529-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO NAVARRO, ANDERSON FERNANDO 

GRANDINI, ALCIDES VENCESLAU, CLÁUDIO GOLICZESKI, JOSÉ 

KOTOVICZ, LINDOMAR ANTUNES FRANCO, GERALDO LOMBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO BARBATO, ANA CANDELÁRIA 

VELLINI BARBATO, LUIZ VELLINI, FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, 

ANTONIA VELLINI DE ANDRADE, IRANI SEISCENTOS VELLINI, JOÃO 

RODRIGUES DE ANDRADE, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, 

EDIVALDO DOMINGUES VELLINI, APARECIDA VELLINI DOMINGUES, 

ELIZABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES, CESAR E ANGELO VELLIN, 

APARECIDA PERES VELLINI, VITALINO MARCUZZO, COLONIZADORA 

TERRANORTE LTDA, MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA, SÉRGIO LUIZ 

DADONA, CLAUDIA ANDREIA HOYO DE BIAGI DADONA, CRISTIANE 

BULGARELLI PADOVANI, MARIA DE LOURDES VELLINI MARCUZZO, 

CELSO FERNANDES PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, 

JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ELZA PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCO FLÁVIO 

VITORINO, CELSO PADOVANI E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9.667-B, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982-B, JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB:5347-B

 Vistos.

Tendo em vista que os autos foram encaminhados ao Ministério Público 

durante o prazo destinado a apresentação de contra razões ao recurso 

de apelação, defiro o pedido formulado pelos embargantes e determino a 

reabertura do prazo para apresentação de contra razões.

 Certifique-se a secretaria conforme requerido às fls. 231/231 verso.

 Intimo as partes, via DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 925288 Nr: 46670-05.2014.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS GIACOMELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA FAZENDA UNIÃO, Eventuais 

interessados ou demandantes, ausentes, incertos e desconhecidos., 

Eventuais interessados ou demandantes, ausentes, incertos e 

desconhecidos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINO RIBEIRO DA 

SILVA - OAB:17.448A/MT

 Vistos.

Vieram os autos conclusos com a informação de interposição de recurso 

de agravo de instrumento (nº 1003290-96.2018.8.11.0000) pela parte 

autora, inclusive com pedido para reconsideração da decisão que 

determinou a suspensão da liminar (fl. 721).

Pois bem, às fls. 715/716v, este juízo determinou a suspensão do 

cumprimento do mandado de reintegração de posse diante da informação 

da propositura de ação reivindicatório movida pela União, pendente da 

análise do pedido de tutela antecipada.

Compulsando os autos do agravo de instrumento verifico que a tutela 

pretendida pelo autor foi indeferida, observando o d. Desembargador que 

este juízo agiu com cautela no sentido de evitar decisões conflitantes.

Destaco, também, que até a presente data não há informações quanto à 

concessão da tutela pretendida pela União nos autos de reivindicatória, de 

modo que não há razões para mudar a decisão aqui atacada.

Desta feita, não havendo quaisquer elementos capazes de influenciar a 

mudança da decisão de fls. 715/716v, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração pretendido pelo autor.

Ressalto que a análise do pedido de inspeção judicial no imóvel ainda está 

aguardando informação da decisão a ser exarada nos autos da 

reivindicatória, em trâmite na Justiça Federal.

Isto posto, considerando que este juízo não obteve acesso à informações 

do mencionado processo em curso na Justiça Federal, INTIMO as partes, 

via DJE, e, pessoalmente, a d. Defensoria Pública a fim de que informem o 

andamento do mencionado processo petitório, em 05 dias.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos, com ou sem 

manifestação.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 377965 Nr: 13728-90.2009.811.0041

 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: ANTONIO ALVES DE CARVALHO, MARIA GERALDA DE 
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CARVALHO, GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO MALTA PEREIRA, OZEIAS PEREIRA DA 

SILVA, DIVINO SÉRGIO DE OLIVEIRA, EDIVAN DE TAL, GOIANO DE TAL, 

PAULÃO DE TAL, JUVENAL DE TAL, ADEMAR DE TAL (VULGO 

"BARBUDO"),, GENEBALDO, AREDSON PEREIRA DA SILVA, LUZIA 

SOARES MAIA, Réus Inominados Citados por Edital, YOLETH SOUZA E 

SILVA HIGINO, FABIANA FERNANDES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO RODRIGUES 

COQUEIRO - OAB:13265/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

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

OAB:9779/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, ELARMIN 

MIRANDA - OAB:1895/MT, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA 

SILVA - OAB:19662/O, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 Vistos.

Ante a inércia dos autores em promover a regularização da representação 

processual do de cujus Antonio Alves de Carvalho, conforme certidão de 

fl. 1357, colha-se parecer ministerial, nos termos do art. 178, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1277324 Nr: 1007-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA APARECIDA FERNANDES, EDSON SILVA 

VERONEZ, ADEMAR DA SILVA, AMANTINO PEDRO RAMOS, ADRIANA 

SEIBEL DOS SANTOS, WILSON MALHEIROS DOS SANTOS, ANTONIO 

GOUVEIA DE SOUZA, ANALICE BENTO DE SOUZA, JOÃO ALVES DE 

SOUZA, ANA LUCIA DA SILVA, JOSE MARIA QUIRINO DA SILVA, 

ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ADRIANA 

ALVES DA SILVA, CELIA MARA DE ANDRADE, DENIL FERNANDES DA 

SILVA, ELI NEVES, ELIESIO MARCELINO DA SILVEIRA, ELIAS SILVO 

SCHIWARZ, FLÁVIO DE OLIVEIRA KLEINUBING, JOAO MARCELINO DA 

SILVEIRA, ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA, CELIA ALVES DA SILVA, 

CLARICE VILLA SILVEIRA, CLEUZA DE LACERDA SOARES, ANTONIO DA 

SILVA SOARES, DEUZELINA CARNEIRO LIMA, EDVALDO DO 

NASCIMENTO, ELENICE GONÇALVES, FABIANO ALEXANDRE GOMES, 

GILMAR RODRIGUES DE SOUZA, GONÇALO GOMES SOBRINHO, JAIR 

TRAFICANTE, FRANCISCO REIS DE SOUZA, JOSÉ DARCI GOMES, JOSÉ 

DE JESUS SILVA, JOÃO GOMES DA SILVA, JOAQUIM CURCINO ROCHA, 

SIDNEY GONÇALVES DE SOUZA, JARLENE DE SOUZA PIRES, MIQUEIAS 

GONÇALVES DE SOUZA, GISELE PEREIRA DE JESUS, GERALDO SOARES 

DE OLIVEIRA, JOSIELI APARECIDA VIEIRA, GEOSMAR DA SILVA 

SANTOS, IVANI DOS SANTOS, HILDA MARCONI DE OLIVEIRA, JOSÉ LUIZ 

DE CARVALHO, JOSÉ NUNES, JOSÉ DONIZETE FAUSTINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CEZAR DE 

ANGELO VELLINI, LUIZ VELLINI, APARECIDA PEREZ VELLINI, ÂNGELO 

BARBATO, ANA CANDELÁRIA VELLINI BARBATO, IRANI SEISCENTO 

VELLINI, FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, ANTONIA VELLINI DE 

ANDRADE, JOÃO RODRIGUES DE ANDRADE, ESPÓLIO DE APARECIDA 

VELLINI DOMINGUES, ELIZABETE VELLINI, EDVALDO DOMINGUES 

VELLINI, EDVALDO DOMINGUES VELLINI, JOÃO LUIZ CAMPANA DE 

MORAES, SÉRGIO LUIZ DADONA, SINDICATO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DE MARCELANDIA-MT, SILVAN EULER CAETANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉCELE DE CARLI - 

OAB:17.062-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, pelo todo exposto e com fundamento no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil, julgo extinta a presente Ação de Embargos de 

Terceiro, sem resolução do mérito oposto por ANGELINA APARECIDA 

FERNANDES, EDSON SILVA VERONEZ, ADEMAR DA SILVA, ADRIANA 

SEIBEL DOS SANTOS, WILSON MALHEIROS DOS SANTOS E OUTROS 45 

(QUARENTA E CINCO) EMBARGANTES, em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, CEZAR DE ANGELO VELLINI, APARECIDA PEREZ 

VELLINI, ANGELI BARBATO, ANA CANDELÁRIA VELLINI BARBATO E 

OUTROS 12 (DOZE) EMBARGADOS.Condeno os embargantes, ainda, ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, do CPC, o que 

mantenho suspenso pelo prazo de 5 anos por serem os embargantes 

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

CPC.INTIMO as partes da presente decisão. Preclusa a via recursal, dê-se 

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

formalidades de estilo. Dê ciência ao Ministério Público

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042785 Nr: 42878-09.2015.811.0041

 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: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORZIMAR BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI - 

OAB:1981, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - 

OAB:17.731-E/MT, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, 

ISABELLY FORTUNATO - OAB:58816, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA 

- OAB:15977E, Maria José Leão - OAB:5.031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA 

TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:57596 e 12.233, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

SOÉLITA DAYANE MARTINS SILVA LADESLAU DA CRUZ - 

OAB:18.204-O/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 Vistos.

Ao designar a perícia técnica este juízo o fez a fim de que fosse colhidos 

elementos de posse, além da delimitação da ocupação pretendida pelas 

partes.

A perícia técnica não foi designada somente neste processo, mas em 

diversos imóveis em que a autora Guizardi Júnior Construtora e 

Incorporadora Ltda pretende a proteção possessória do Loteamento Sítio 

de Recreio Salto, onde, inclusive, este juízo nomeou o mesmo perito.

Assim, considerando que a área ocupada, neste caso, não é grande, nos 

termos do art. 465, §3º do CPC, arbitro os honorários periciais em R$ 

8.000,00 (oito mil reais).

 INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, depositar os honorários. 

Com o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará, observando o limite de 

50% (cinquenta por cento) e INTIME-SE o perito para dar início aos 

trabalho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725076 Nr: 20770-25.2011.811.0041

 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: LAZARO BENTO DE SOUZA, MARIA JOSÉ DE SOUZA, 

NATALIA DA COSTA SOUSA, MIGUEL BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA MALPICI DA SILVA FILHO, 

NILSON BENEDITO FIGNER DE LUNA, STELLA MARIS MALPICI LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, MARIZA ÁVILA ÁLVARES - OAB:13500, OSMAR 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:12.743/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743, WELINGTON JEORGE BUENO - OAB:12146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNILSON ZANARDINI 

MENEZES - OAB:16.313-OAB/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6950-O, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, 

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - OAB:14877 MT, RAFAELA 

KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:

 Vistos.

Requerida a substituição do polo ativo (fls. 98/99), nos termos do art. 109, 

§1º, do CPC, intime-se o réu, por intermédio da Defensoria Pública, para se 

manifestar quanto ao pedido, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 726217 Nr: 21996-65.2011.811.0041
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 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: DOMINGOS KAZUO HAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEREIRA DA SILVA NETO, ANTONIO 

BENEDITO DA SILVA, ALAN PABLO RODRIGUES, ARILDO SANTIAGO 

BATISTA, SIDNEI MONTEIRO GOMES, ZILMAR LEMES DO PRADO, 

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, JOSE ALVES PEREIRA, 

RUBENS COSTA CAMPOS, Réus Inominados Citados por Edital, ADELINA 

FERREIRA CAMPOS, AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS, ANTONIO 

CARLOS VICENTINI, APARECIDO TEODORO MACHADO, IANDRA DA 

SILVA ALVES, FRANCISCO ALVES DA ROCHA, ELIANDRA OLINDA 

DAMACENO, BENEDITO ROQUE DA SILVA, CARLOS BATISTA DA SILVA 

JUNIOR, CICERO LUIZ DA COSTA, ELENIR DONATA DA SILVA, FABIO 

JUNIOR PINHEIRO, HILDA RODRIGUES MORAIS, JARLEY FERREIRA DA 

SILVA, JOÃO FELIX DOS SANTOS, JOSE CARLOS PAULINO, JOSE 

HONORIO DOS SANTOS, JOSE ROQUE DA SILVA, JULIANA DE OLIVEIRA 

MALAQUIAS, LUCIANI LIBERALI DA SILVA, MARIA DE ALMEIDA COSTA, 

MARIA INES ALVES, NIVALDO SANTANA DE SOUZA, OSÉIAS COSTA, 

OSMAR DE BRITO SILVA, REGIVALDO MARCIO DE SOUZA, RODOLFO 

GOMES PAULINO, RONILSON ALVES DA ROCHA, SEBASTIÃO 

APARECIDO DOS SANTOS, SIDNEI DE PAULA BARBOSA, THAIS 

SANTANA DE SOUZA, VALDO ARLINDO ACACIO, VALMIR DOS SANTOS 

LIMA, WAGNER SOUZA DE ARAUJO, WELIDA PASSOS RIGOLEI

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

OAB:10.875, JURANDIR BRITO DA SILVA - OAB:9852 MT, MÁRCIO 

FALEIROS DA SILVA - OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 11.866, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO 

- OAB:, João Neves de Oliveira - OAB:15.311-MT, SAULO ALMEIDA 

ALVES - OAB:OAB/MT 13.615, THIAGO APOLKI - OAB:20259-B/MT

 Vistos.

Durante a audiência de instrução, realizada em 10/11/2015 (fls. 

2059/2060), foi deferida a oitiva das testemunhas das partes por carta 

precatória, bem como deferido o prazo para Defensoria Pública indicar o 

representante da empresa para ser ouvido, além do pedido da parte 

autora para apresentação do representante legal da empresa BRAZCOT 

LTDA.

À fl. 2108, o gestor certificou o cumprimento integral da decisão acima, 

bem como intimou os réus da expedição de carta precatória para oitiva de 

suas testemunhas remanescentes (fl. 2112). No entanto, a missiva 

retornou sem cumprimento, conforme decisão de fls. 2127v/2128.

Por sua vez, os réus manifestaram às fls. 2129/2130, pugnando pela nova 

expedição da carta precatória alegando que o não cumprimento deu-se em 

razão do declínio de competência entre os juízos de Barra do Bugres e 

Diamantino, vindo este a promover a devolução da missiva sem intima-los 

para dar cumprimento.

Às fls. 2131/2132, a parte autora requereu o julgamento do processo 

apontando a preclusão da produção da prova face a inércia dos réus.

Eis a síntese do que passo a decidir.

Pois bem, a despeito do efetivo cumprimento da carta precatória para 

oitiva das testemunhas dos réus, verifico que em verdade a produção da 

prova resta preclusa, haja vista que estes foram intimados, conforme 

certidão de fl. 2124v, no entanto, se mantiveram inertes e não deram 

cumprimento à missiva, o que ensejou seu não cumprimento, portanto, não 

há que se deferir novas diligências na produção desta prova.

1. Isto posto, declaro encerrada a fase instrutória e, ainda, nos termos do 

art. 364, §2º do CPC, INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, no prazo 

sucessivo de 15 dias, iniciando-se pelo autor a partir da publicação desta, 

oferecerem suas razões finais. Após, INTIME-SE a Defensoria Pública no 

mesmo sentido.

2. Decorrido o prazo para as partes, certifique-se e colha-se o parecer do 

Ministério Público.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 918090 Nr: 42138-85.2014.811.0041

 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: EVA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DE TAL, MANOEL ANTONIO PEREIRA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. MARTINS 

PACHECO - OAB:10.402/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de oposição com pedido de tutela de urgência proposta 

por GESSI TEREZINHA WINTER contra EVA SOARES DE OLIVEIRA e 

MANOEL ANTONIO PEREIRA BARBOSA, pretendendo a proteção 

possessória do bem discutido nos autos código 918090 – numeração 

única 42138-85.2014.811.0041, qual seja o imóvel localizado na Rua dos 

Trabalhadores, nº 215, lote 06, quadra 20, no bairro Jardim União, nesta 

comarca.

Compulsando os autos verifico que na ação principal, supramencionado, 

foi incluído no polo passivo o Sr. Alexandro Lemes da Silva, que não figura 

nestes autos como oposto.

Desta forma, antes de dar seguimento ao feito, entendo necessária a 

inclusão de Alexandro Lemes da Silva no polo passivo desta oposição, e 

determino que a parte opoente promova a sua citação, tendo em vista que 

este não constituiu advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725474 Nr: 21204-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS KAZUO HAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEREIRA DA SILVA NETO

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

OAB:10.875, JURANDIR BRITO DA SILVA - OAB:9852 MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Autos aptos para sentença, entretanto, verifico que a ação possessória 

cód. 725474 também caminha para seu deslinde, aguardando apenas as 

alegações finais das partes, desta feita, determino a suspensão do feito a 

fim de que sejam sentenciados em conjunto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 754555 Nr: 6542-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SIMÃO, VALDESON SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DE LIMA, JANIA RAMOS DE 

LIMA

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

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 Vistos.

1. Indefiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 461, visto que a parte 

já foi intimada a dar prosseguimento ao feito, com a intimação dos 

herdeiros do espólio, conforme fl. 455.

2. Determino, que a parte autora promova a citação do respectivo espólio, 

de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, nos termos do 

artigo 313, §2º, II, desta vez no prazo de 5 dias, posto que já há mais de 

um ano foi determinada a providencia, e o autor quedou-se inerte.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte para dar seguimento 

ao feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

4. Cumpridas as determinações supra, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 377985 Nr: 13726-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: RONIVALDO MENDES EVANGELISTA, CÉLIA FERREIRA 

BRANDÃO EVANGELISTA, DIVINO SÉRGIO DE OLIVEIRA, ANTONIO 

MIGUEL DE OLIVEIRA, BENVINDA LOPES DE OLIVEIRA, MARIA GENYVAM 

RODRIGUES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE CARVALHO, MARIA 

GERALDA DE CARVALHO, GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:14131/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, HUGO MENEZES 

GUIMARÃES NETO - OAB:12447, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, MARCOS VINICIUS 

OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, MARIANA MENDES 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:11756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT, EDVALDO RODRIGUES COQUEIRO - OAB:13265/GO, 

ROBERTO PENOFF DA SILVA - OAB:59639

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 875/878, haja vista que o art. 313, §2º, I, do CPC 

é taxativo ao determinar que, falecido o réu, a parte autora promoverá a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros.

Portanto, INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 (cinco) dias, 

comprovar o cumprimento da decisão de fl. 870, haja vista que o feito já se 

encontra suspenso, sob pena de extinção por abandono.

Certifique-se o decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 393362 Nr: 28886-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALKYRE DE ALMEIDA PEREIRA, DOMINGOS 

ALVES DA CRUZ, ILDOMAR LINO DA COSTA, PAULO BRITO DE SOUZA, 

DILSO PEREIRA SOARES, VALDEIR DA COSTA, JOSÉ MONTEIRO DOS 

SANTOS, SERGIO MURILO LOPES FARIAS, ALVARO RAIMUNDO DUARTE, 

MAURO RODRIGUES DA SILVA, EURÍPEDES DE SOUZA COIMBRA, 

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, DAMARCIO PEDRO DA SILVA, 

AMAURI RODRIGUES DA SILVA, GILMAR NICOLAU DA SILVA, LAURO 

RODRIGUES SILVA, ROSAMIL PACHECO DA SILVA, LEOTILDE PEREIRA 

SALGADO, LINDOMAR RIBEIRO DA GLÓRIA, JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, 

OLERINO BATISTA DA SILVA, JOSÉ DIAS NETO, ADEMÁRIO BRANDÃO 

RODRIGUES, JEOVANE PEREIRA RODRIGUES, FIRMINO AUGUSTO 

GONÇALVES, JOELSON DE JESUS BRANDÃO, VALDIRON SILVANO 

ROSA, GETÚLIO RIBEIRO DA SILVA, GERALDO DE SOUZA SOARES, 

ADILSON FELIX DE SOUZA, PEDRO TAVARES, ANTONIO MOREIRA 

SOARES, ISAIAS FERREIRA BATISTA, JOSAFÁ FERREIRA BATISTA, 

AURELINO BARBOSA DE JESUS, VALDEMIR CORREIA DE MENEZ, 

VICENTE PAULA TEIXEIRA, GERALDO ANTONIO ERACRITO, LUIZMAR 

PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO DE PAULO GUIMARÃES, LEONCIO PINTO 

DOS SANTOS, JOSÉ CUNHA, ABADIO DE SOUZA COIMBRA, LINDOMAR 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ EUGENIO DE LIMA, REGINALDO MARTINS DA 

SILVA, JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, ELIAS CLAUDINO COSTA, JOSÉ 

MARTINS DA SILVA, AURO MALTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CLARA FERRAZ DE SOUZA 

- OAB:, BRUNO HOMEM DE MELO - PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / 

MT, ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA PAULO - PROC. DO ESTADO - 

OAB:PROC. EST, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC. 

ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO SAMUEL ALOVISI - 

OAB:2593/MT

 Vistos.

1. 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.

2. Não havendo manifestação, arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1029523 Nr: 36582-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE BABO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO LUTA PELA TERRA - MTL, JACIEL 

ALVES BUENO, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: gilberto de miranda aquino - 

OAB:, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação das partes, 

para conhecimento de que nos autos da Carta Precatória nº 98473, em 

trâmite perante a comarca de Nova Xavantina/MT, foi designada audiência 

para oitiva de testemunha do autor no dia 06.7.2018 às 14h30min. Nada 

mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017446-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. B. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILVA FLAVIA FALCAO OAB - 474.363.361-34 (REPRESENTANTE)

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017446-63.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JUDIBSON FALCAO BOABAID DE BRITO REPRESENTANTE: NILVA FLAVIA 

FALCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente 

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 31.08.2018, às 09:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018041-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY SEBASTIANA LEAL DE MOURA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY SOCZEK SAMPAIO WAGNER OAB - PR44689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH TEIXEIRA (DEPRECADO)

 

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

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

para, no prazo de 10 (dez) dias, procederem ao recolhimento das custas 

judiciais, apresentando nos autos o comprovante de pagamento, sob pena 

de devolução da missiva. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1016911-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE CASTRO MAIA FLORENCIO CAVALCANTI OAB - PB11740-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO 10 RODOVIAS LTDA (REQUERIDO)

MARLI ISABEL TIECHER (REQUERIDO)

RAMSES VICTOR CASTOLDI (REQUERIDO)

RENAN CASTOLDI (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017095-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARABIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN VICTOR PAMPOLIN CORREA DE ABREU PIRES OAB - RJ167494 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES CORREA (REQUERIDO)

LYDIA DE CARVALHO ALVES CORREA (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016981-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SOUZA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016981-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSELAINE SOUZA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

31.08.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005195-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DE JESUS DOS SANTOS CRUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Embargos a Monitória de Id. 13688075 a 13687993, postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003969-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI JUNIOR CORREA DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003969-70.2018.8.11.0041. AUTOR: YURI 

JUNIOR CORREA DAMACENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Converto o julgamento em diligência. Verifico 

nos autos, que foi realizada perícia ao id. 12957421 , porém, o laudo 

pericial restou prejudicado quanto à indicação da lesão noticiada pelo 

perito, haja vista ao analisar documentos médicos e certidão de ocorrência 

do Samu, verificar-se lesão em membro superior direito e não em membro 

inferior esquerdo. Insta salientar, que para a prolação da sentença 

condenatória, se faz necessário a porcentagem descriminada do grau de 

cada lesão apontada pelo expert em conformidade com a tabela da Lei 

11.945/2009. Diante da omissão dos resultados apresentados, intime-se o 

perito para esclarecer o resultado, quantificando o correto grau da lesão e 

o segmento anatômico afetado apontado no laudo pericial, no prazo de 10 

(dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. Luiz 

Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017408-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER PEREIRA 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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017408-51.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DENER PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 
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indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Destaco, que recentemente 

ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com o intuito de 

compelir a requerida a receber os requerimentos administrativos, na 

medida em que teria sido comunicado que em função da nova sistemática 

implementada pela Seguradora Líder os aludidos procedimentos deveriam 

ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos processos, este 

magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade da parte em 

protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do DPVAT 

perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, assentou-se 

naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos procedimentos 

administrativos, via SINCOR-MT, como forma de sistematizar e ordenar os 

milhares de pedidos administrativos e possíveis processos judiciais em 

todo o país não causaria risco de dano à parte, ao que indeferiu-se a 

liminar. Na sequência, os patronos das referidas demandas solicitaram a 

extinção dos feitos, antes da citação da parte contrária e do aporte de 

informações solicitadas. Nesta ocasião, pretendem o recebimento da 

demanda sem o respectivo protocolo do procedimento administrativo. Ora, 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria a parte autora 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual seja o 

protocolo junto ao SINCOR[1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser solucionada, 

por exemplo, com uma simples reclamação administrativa perante a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar qualquer 

prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo STJ: 

“DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA 

JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação protocolada por segurado 

junto à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, visando ao 

recebimento de indenização securitária, tem o condão de suspender o 

prazo prescricional, por gerar à parte interessada a expectativa de que o 

impasse será solucionado, o que naturalmente o faz aguardar a solução 

administrativa antes mesmo de procurar seus direitos em Juízo. II - O 

dissídio não se configura quando há no paradigma questão fática 

determinante para a solução da controvérsia diversa da ocorrida no 

acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 1999/0112905-2, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 

114)”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017404-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017404-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO BOSCO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Destaco, que recentemente 

ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com o intuito de 

compelir a requerida a receber os requerimentos administrativos, na 

medida em que teria sido comunicado que em função da nova sistemática 

implementada pela Seguradora Líder os aludidos procedimentos deveriam 

ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos processos, este 

magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade da parte em 

protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do DPVAT 

perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, assentou-se 

naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos procedimentos 

administrativos, via SINCOR-MT, como forma de sistematizar e ordenar os 

milhares de pedidos administrativos e possíveis processos judiciais em 

todo o país não causaria risco de dano à parte, ao que indeferiu-se a 

liminar. Na sequência, os patronos das referidas demandas solicitaram a 

extinção dos feitos, antes da citação da parte contrária e do aporte de 

informações solicitadas. Nesta ocasião, pretendem o recebimento da 

demanda sem o respectivo protocolo do procedimento administrativo. Ora, 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria a parte autora 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual seja o 

protocolo junto ao SINCOR[1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser solucionada, 

por exemplo, com uma simples reclamação administrativa perante a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar qualquer 

prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo STJ: 

“DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA 

JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação protocolada por segurado 

junto à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, visando ao 

recebimento de indenização securitária, tem o condão de suspender o 

prazo prescricional, por gerar à parte interessada a expectativa de que o 

impasse será solucionado, o que naturalmente o faz aguardar a solução 

administrativa antes mesmo de procurar seus direitos em Juízo. II - O 

dissídio não se configura quando há no paradigma questão fática 

determinante para a solução da controvérsia diversa da ocorrida no 

acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 1999/0112905-2, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 

114)”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017403-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLAUDENE VIEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017403-29.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIA CLAUDENE VIEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Destaco, que 

recentemente ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com o 

intuito de compelir a requerida a receber os requerimentos administrativos, 

na medida em que teria sido comunicado que em função da nova 

sistemática implementada pela Seguradora Líder os aludidos 

procedimentos deveriam ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos 

processos, este magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade 

da parte em protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do 

DPVAT perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de 

Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato 

Grosso), conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, 

assentou-se naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos 

procedimentos administrativos, via SINCOR-MT, como forma de 

sistematizar e ordenar os milhares de pedidos administrativos e possíveis 

processos judiciais em todo o país não causaria risco de dano à parte, ao 

que indeferiu-se a liminar. Na sequência, os patronos das referidas 

demandas solicitaram a extinção dos feitos, antes da citação da parte 

contrária e do aporte de informações solicitadas. Nesta ocasião, 

pretendem o recebimento da demanda sem o respectivo protocolo do 

procedimento administrativo. Ora, embora a Porto Seguro esteja autorizada 

a receber os requerimentos administrativos do seguro obrigatório DPVAT, 

ela não é a única, de maneira que para se afirmar a existência de recusa 

eficaz quanto ao recebimento do requerimento administrativo, competiria a 

parte autora demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as 

demais autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual 

seja o protocolo junto ao SINCOR[1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser solucionada, 

por exemplo, com uma simples reclamação administrativa perante a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar qualquer 

prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo STJ: 

“DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA 

JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação protocolada por segurado 

junto à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, visando ao 

recebimento de indenização securitária, tem o condão de suspender o 

prazo prescricional, por gerar à parte interessada a expectativa de que o 

impasse será solucionado, o que naturalmente o faz aguardar a solução 

administrativa antes mesmo de procurar seus direitos em Juízo. II - O 

dissídio não se configura quando há no paradigma questão fática 

determinante para a solução da controvérsia diversa da ocorrida no 

acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 1999/0112905-2, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 

114)”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016980-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MORAES PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016980-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO CARLOS MORAES PASSOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Destaco, que 

recentemente ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com o 

intuito de compelir a requerida a receber os requerimentos administrativos, 

na medida em que teria sido comunicado que em função da nova 

sistemática implementada pela Seguradora Líder os aludidos 

procedimentos deveriam ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos 

processos, este magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade 

da parte em protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do 

DPVAT perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de 

Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato 

Grosso), conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, 

assentou-se naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos 

procedimentos administrativos, via SINCOR-MT, como forma de 

sistematizar e ordenar os milhares de pedidos administrativos e possíveis 

processos judiciais em todo o país não causaria risco de dano à parte, ao 

que indeferiu-se a liminar. Na sequência, os patronos das referidas 

demandas solicitaram a extinção dos feitos, antes da citação da parte 

contrária e do aporte de informações solicitadas. Nesta ocasião, 

pretendem o recebimento da demanda sem o respectivo protocolo do 

procedimento administrativo. Ora, embora a Porto Seguro esteja autorizada 

a receber os requerimentos administrativos do seguro obrigatório DPVAT, 

ela não é a única, de maneira que para se afirmar a existência de recusa 

eficaz quanto ao recebimento do requerimento administrativo, competiria a 

parte autora demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as 

demais autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual 

seja o protocolo junto ao SINCOR[1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser solucionada, 

por exemplo, com uma simples reclamação administrativa perante a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar qualquer 

prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo STJ: 

“DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA 

JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação protocolada por segurado 

junto à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, visando ao 

recebimento de indenização securitária, tem o condão de suspender o 

prazo prescricional, por gerar à parte interessada a expectativa de que o 

impasse será solucionado, o que naturalmente o faz aguardar a solução 

administrativa antes mesmo de procurar seus direitos em Juízo. II - O 

dissídio não se configura quando há no paradigma questão fática 
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determinante para a solução da controvérsia diversa da ocorrida no 

acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 1999/0112905-2, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 

114)”
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Processo Número: 1017070-77.2018.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017070-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JUMARA DE JESUS CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

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

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

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

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

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

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017986-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOVAIL ROZENDO DA CRUZ JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Destaco, que 

recentemente ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com o 

intuito de compelir a requerida a receber os requerimentos administrativos, 

na medida em que teria sido comunicado que em função da nova 

sistemática implementada pela Seguradora Líder os aludidos 

procedimentos deveriam ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos 

processos, este magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade 

da parte em protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do 

DPVAT perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de 

Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato 

Grosso), conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, 

assentou-se naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos 

procedimentos administrativos, via SINCOR-MT, como forma de 

sistematizar e ordenar os milhares de pedidos administrativos e possíveis 

processos judiciais em todo o país não causaria risco de dano à parte, ao 

que indeferiu-se a liminar. Na sequência, os patronos das referidas 

demandas solicitaram a extinção dos feitos, antes da citação da parte 

contrária e do aporte de informações solicitadas. Nesta ocasião, 

pretendem o recebimento da demanda sem o respectivo protocolo do 

procedimento administrativo. Ora, embora a Porto Seguro esteja autorizada 

a receber os requerimentos administrativos do seguro obrigatório DPVAT, 

ela não é a única, de maneira que para se afirmar a existência de recusa 

eficaz quanto ao recebimento do requerimento administrativo, competiria a 

parte autora demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as 

demais autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual 

seja o protocolo junto ao SINCOR[1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser solucionada, 

por exemplo, com uma simples reclamação administrativa perante a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar qualquer 

prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo STJ: 

“DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA 

JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação protocolada por segurado 

junto à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, visando ao 

recebimento de indenização securitária, tem o condão de suspender o 

prazo prescricional, por gerar à parte interessada a expectativa de que o 

impasse será solucionado, o que naturalmente o faz aguardar a solução 

administrativa antes mesmo de procurar seus direitos em Juízo. II - O 

dissídio não se configura quando há no paradigma questão fática 

determinante para a solução da controvérsia diversa da ocorrida no 

acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 1999/0112905-2, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 

114)”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017771-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS SANTANA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017771-38.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIS 

SANTANA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Destaco, que recentemente 

ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com o intuito de 

compelir a requerida a receber os requerimentos administrativos, na 

medida em que teria sido comunicado que em função da nova sistemática 

implementada pela Seguradora Líder os aludidos procedimentos deveriam 

ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos processos, este 

magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade da parte em 

protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do DPVAT 

perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, assentou-se 

naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos procedimentos 
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administrativos, via SINCOR-MT, como forma de sistematizar e ordenar os 

milhares de pedidos administrativos e possíveis processos judiciais em 

todo o país não causaria risco de dano à parte, ao que indeferiu-se a 

liminar. Na sequência, os patronos das referidas demandas solicitaram a 

extinção dos feitos, antes da citação da parte contrária e do aporte de 

informações solicitadas. Nesta ocasião, pretendem o recebimento da 

demanda sem o respectivo protocolo do procedimento administrativo. Ora, 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria a parte autora 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual seja o 

protocolo junto ao SINCOR[1][1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Sem prejuízo, em igual período, deverá 

apresentar nos autos cópia LEGÍVEL do boletim de ocorrência id. 

13792691 pág. 05/08. Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1]

[1] Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser 

solucionada, por exemplo, com uma simples reclamação administrativa 

perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar 

qualquer prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo 

STJ: “DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO 

PROTOCOLADA JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 

DESSEMELHANÇA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação 

protocolada por segurado junto à Superintendência de Seguros 

Privados-SUSEP, visando ao recebimento de indenização securitária, tem 

o condão de suspender o prazo prescricional, por gerar à parte 

interessada a expectativa de que o impasse será solucionado, o que 

naturalmente o faz aguardar a solução administrativa antes mesmo de 

procurar seus direitos em Juízo. II - O dissídio não se configura quando há 

no paradigma questão fática determinante para a solução da controvérsia 

diversa da ocorrida no acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 

1999/0112905-2, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data 

de Julgamento: 08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

27.03.2000 p. 114)”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017759-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. J. R. P. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017759-24.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VILMAR JUNIOR RODRIGUES PEREIRA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

que recentemente ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com 

o intuito de compelir a requerida a receber os requerimentos 

administrativos, na medida em que teria sido comunicado que em função 

da nova sistemática implementada pela Seguradora Líder os aludidos 

procedimentos deveriam ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos 

processos, este magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade 

da parte em protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do 

DPVAT perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de 

Empresas Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato 

Grosso), conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, 

assentou-se naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos 

procedimentos administrativos, via SINCOR-MT, como forma de 

sistematizar e ordenar os milhares de pedidos administrativos e possíveis 

processos judiciais em todo o país não causaria risco de dano à parte, ao 

que indeferiu-se a liminar. Na sequência, os patronos das referidas 

demandas solicitaram a extinção dos feitos, antes da citação da parte 

contrária e do aporte de informações solicitadas. Nesta ocasião, 

pretendem o recebimento da demanda sem o respectivo protocolo do 

procedimento administrativo. Ora, embora a Porto Seguro esteja autorizada 

a receber os requerimentos administrativos do seguro obrigatório DPVAT, 

ela não é a única, de maneira que para se afirmar a existência de recusa 

eficaz quanto ao recebimento do requerimento administrativo, competiria a 

parte autora demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as 

demais autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual 

seja o protocolo junto ao SINCOR[1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser solucionada, 

por exemplo, com uma simples reclamação administrativa perante a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar qualquer 

prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo STJ: 

“DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA 

JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação protocolada por segurado 

junto à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, visando ao 

recebimento de indenização securitária, tem o condão de suspender o 

prazo prescricional, por gerar à parte interessada a expectativa de que o 

impasse será solucionado, o que naturalmente o faz aguardar a solução 

administrativa antes mesmo de procurar seus direitos em Juízo. II - O 

dissídio não se configura quando há no paradigma questão fática 

determinante para a solução da controvérsia diversa da ocorrida no 

acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 1999/0112905-2, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 

114)”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017619-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017619-87.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAYANE ALVES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 
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indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Destaco, que recentemente 

ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com o intuito de 

compelir a requerida a receber os requerimentos administrativos, na 

medida em que teria sido comunicado que em função da nova sistemática 

implementada pela Seguradora Líder os aludidos procedimentos deveriam 

ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos processos, este 

magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade da parte em 

protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do DPVAT 

perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, assentou-se 

naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos procedimentos 

administrativos, via SINCOR-MT, como forma de sistematizar e ordenar os 

milhares de pedidos administrativos e possíveis processos judiciais em 

todo o país não causaria risco de dano à parte, ao que indeferiu-se a 

liminar. Na sequência, os patronos das referidas demandas solicitaram a 

extinção dos feitos, antes da citação da parte contrária e do aporte de 

informações solicitadas. Nesta ocasião, pretendem o recebimento da 

demanda sem o respectivo protocolo do procedimento administrativo. Ora, 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria a parte autora 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual seja o 

protocolo junto ao SINCOR[1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser solucionada, 

por exemplo, com uma simples reclamação administrativa perante a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar qualquer 

prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo STJ: 

“DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA 

JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação protocolada por segurado 

junto à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, visando ao 

recebimento de indenização securitária, tem o condão de suspender o 

prazo prescricional, por gerar à parte interessada a expectativa de que o 

impasse será solucionado, o que naturalmente o faz aguardar a solução 

administrativa antes mesmo de procurar seus direitos em Juízo. II - O 

dissídio não se configura quando há no paradigma questão fática 

determinante para a solução da controvérsia diversa da ocorrida no 

acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 1999/0112905-2, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 

114)”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017615-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017615-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO ALVES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Destaco, que recentemente 

ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com o intuito de 

compelir a requerida a receber os requerimentos administrativos, na 

medida em que teria sido comunicado que em função da nova sistemática 

implementada pela Seguradora Líder os aludidos procedimentos deveriam 

ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos processos, este 

magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade da parte em 

protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do DPVAT 

perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, assentou-se 

naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos procedimentos 

administrativos, via SINCOR-MT, como forma de sistematizar e ordenar os 

milhares de pedidos administrativos e possíveis processos judiciais em 

todo o país não causaria risco de dano à parte, ao que indeferiu-se a 

liminar. Na sequência, os patronos das referidas demandas solicitaram a 

extinção dos feitos, antes da citação da parte contrária e do aporte de 

informações solicitadas. Nesta ocasião, pretendem o recebimento da 

demanda sem o respectivo protocolo do procedimento administrativo. Ora, 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria a parte autora 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual seja o 

protocolo junto ao SINCOR[1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser solucionada, 

por exemplo, com uma simples reclamação administrativa perante a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar qualquer 

prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo STJ: 

“DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA 

JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação protocolada por segurado 

junto à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, visando ao 

recebimento de indenização securitária, tem o condão de suspender o 

prazo prescricional, por gerar à parte interessada a expectativa de que o 

impasse será solucionado, o que naturalmente o faz aguardar a solução 

administrativa antes mesmo de procurar seus direitos em Juízo. II - O 

dissídio não se configura quando há no paradigma questão fática 

determinante para a solução da controvérsia diversa da ocorrida no 

acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 1999/0112905-2, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 

114)”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017906-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017906-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDSON DE SOUZA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Destaco, que recentemente 

ingressou-se com inúmeras demandas neste Juízo com o intuito de 

compelir a requerida a receber os requerimentos administrativos, na 

medida em que teria sido comunicado que em função da nova sistemática 

implementada pela Seguradora Líder os aludidos procedimentos deveriam 

ser protocolados junto ao SINCOR. Nos referidos processos, este 

magistrado salientou não verificar qual seria a dificuldade da parte em 

protocolar o requerimento administrativo para o pagamento do DPVAT 

perante o SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

conforme orientado pelas seguradoras. Nesse sentido, assentou-se 

naqueles feitos que a regulação da “porta de entrada” dos procedimentos 

administrativos, via SINCOR-MT, como forma de sistematizar e ordenar os 

milhares de pedidos administrativos e possíveis processos judiciais em 

todo o país não causaria risco de dano à parte, ao que indeferiu-se a 

liminar. Na sequência, os patronos das referidas demandas solicitaram a 

extinção dos feitos, antes da citação da parte contrária e do aporte de 

informações solicitadas. Nesta ocasião, pretendem o recebimento da 

demanda sem o respectivo protocolo do procedimento administrativo. Ora, 

embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os requerimentos 

administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a única, de 

maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz quanto ao 

recebimento do requerimento administrativo, competiria a parte autora 

demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as demais 

autorizadas para tanto e que percorreu o caminho já indicado, qual seja o 

protocolo junto ao SINCOR[1]. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Assim sendo, visando viabilizar a 

necessária resistência à pretensão exposta em juízo, possibilitando, 

então, a autuação do Poder Judiciário, mister se faz o protocolo do 

requerimento administrativo, e o transcurso de no mínimo 30 (trinta) dias 

(prazo estabelecido em lei). Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) 

dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

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

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

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

providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada poderia ser solucionada, 

por exemplo, com uma simples reclamação administrativa perante a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sem causar qualquer 

prejuízo ao prazo prescricional, consoante já assinalado pelo STJ: 

“DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA 

JUNTO À SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A reclamação protocolada por segurado 

junto à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, visando ao 

recebimento de indenização securitária, tem o condão de suspender o 

prazo prescricional, por gerar à parte interessada a expectativa de que o 

impasse será solucionado, o que naturalmente o faz aguardar a solução 

administrativa antes mesmo de procurar seus direitos em Juízo. II - O 

dissídio não se configura quando há no paradigma questão fática 

determinante para a solução da controvérsia diversa da ocorrida no 

acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 1999/0112905-2, Relator: 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2000 p. 

114)”

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017184-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A BISPO DE SOUZA COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017184-16.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: A BISPO DE 

SOUZA COMERCIO Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais . Assim sendo, 

intime-se o exequente para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1016325-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR ULRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

JUAREZ PAULO SECCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016325-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BALTAZAR ULRICH REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., 

JUAREZ PAULO SECCHI Vistos. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração 

de Imposto de Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

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

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

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

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017076-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO)

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017076-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA RÉU: JOAO BOSCO 

NOGUEIRA JUNIOR, BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora 

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

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 
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todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

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

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

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

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017937-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

L. V. D. S. (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017937-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIVIA VITORIA DE SIQUEIRA, LIGIA MARIA INACIO DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco 

que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna 

quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao 

seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. 

No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

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

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

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

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

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

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

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

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

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820810 Nr: 27033-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028/MT

 Processo n. 27033-05.2013.811.0041

Código 820810

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo por correio para manifestar-se, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 365197 Nr: 3196-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GIOTTO MACHADO, EDIR DE 

OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT

 Processo n. 3196-57.2009.811.0041

Código 365197

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a restrição de transferência de 

veículos em nome da executada já fora realizada, conforme se extrai das 

fls. 246/247.

Pois bem. Intimada regularmente, a parte executada deixou de satisfazer 

voluntariamente no tempo e modo devidos a obrigação pecuniária a ela 

imposta, portanto, a multa e os honorários advocatícios, no patamar de 

10% (dez por cento), cada um, passam a incidir sobre a obrigação, nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Desta feita, DEFIRO novo pedido de penhora on line de ativos financeiros 

da parte executada até o valor de R$ 86.974,60 (oitenta e seis mil 

novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), razão pela 

qual expeço a competente ordem através do sistema BACENJUD, cujo 

recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os 

autos em Gabinete até que se processe perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central.

Sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo para tanto o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, após o que a parte executada 

deverá ser devidamente intimada na pessoa de seu advogado ou não o 

tendo por correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 854 e seus parágrafos e 841 §2º ambos do 

CPC.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 13 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 234770 Nr: 3922-36.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEAR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYREAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

MOACIR MODZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:8254-E/MT

 Processo n. 3922-36.2006.8.11.00041
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Código 234770

Vistos.

Trata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por LINEAR 

EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de NEYREAL 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e MOACIR MODZINSKI.

Verifica-se às fls. 81, que o executado Moacir Modzinski faleceu em um 

acidente de carro em Sinop, bem como, que a requerida Lurdes Comera 

está residindo na cidade de Sorriso/MT.

Intimada, a parte autora manifestou pela desistência da ação em face do 

falecido e pugnou pelo prosseguimento da ação em desfavor da sócia 

remanescente (fl. 83).

Desta feita, HOMOLOGO, a desistência da ação em face de MOACIR 

MODZINSKI manifestada à fl. 83, extinguindo o feito sem resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil de 2015.

Defiro o prosseguimento do feito em face da executada Sra. Lurdes 

Comera, portanto, cumpra-se de forma integral o despacho de fl. 81.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391837 Nr: 27116-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, THAÍS 

HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Garcia - OAB:

 Processo nº 27116-60.2009.811.0041

Código 391837

Vistos.

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

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

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 67).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

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

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

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

conhecimento.

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

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

com o § 1º do art. 523 do CPC.

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

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

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

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

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

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

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

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 7830 Nr: 6098-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETI NUNES, MÁRIO FERNANDES 

DIAS, ESTER BELÉM NUNES DIAS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID LINCOLN MENDES 

ALVES NOGUEIRA GIROTTO - OAB:240.583 OAB/SP, JOSE GOMES 

FERREIRA NETO - OAB:6508, Raquel Cristina Rockenbach Bleich - 

OAB:7655/MT, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B, VALERY 

MARTINS DA ROCHA - OAB:12.572/MT, VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10.952/MT

 Processo n. 6098-32.1999.811.0041

Código 7830

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o executado manifestou o interesse 

na realização de audiência de conciliação para a tentativa de acordo (fls. 

461/463).

Nesse sentido, o art. 139, V do CPC estabelece a possibilidade do 

magistrado promover a autocomposição a qualquer tempo. Desta forma, 

designo o dia 22.08.2018 às 14h00, para audiência com a finalidade de 

tentar compor as partes, que será realizada na sala de audiências deste 

Juízo.

Intime-se as partes através dos respectivos procuradores.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1061124 Nr: 51480-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DANIEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DOS GUIMARAES INC. 

SPE LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, APEX ADMINISTRADORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Processo n. 51480-86.2015.811.0041

Código 1061124

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação pelo rito ordinário c/c pedido de antecipação de tutela 

que Lucas Daniel Rodrigues da Silva move em desfavor de MRV Prime 

Chapada dos Guimarães Inc. Spe LTDA e outros.

Às fls. 163/165, Lucas Daniel Rodrigues da Silva, MRV Prime Chapada dos 

Guimarães Inc. Spe LTDA, Prime Incorporações e Construções S/A e MRV 

Engenharia e Participações S/A compareceram informando que firmaram 

acordo, cujo cumprimento final foi realizado conforme documentos de fls. 

209/210.

A requerida Apex Administradora LTDA – ME apresentou contestação às 

fls. 212/297, momento em que o autor pugnou pela desistência em face 

desta e reiterou o pedido pela homologação do acordo e extinção do feito 

(fl. 301).

Apex Administradora LTDA – ME devidamente intimada para se manifestar 

acerca do pedido de desistência (fl. 304), quedou-se inerte (fl. 305).

Pois bem.

O acordo preenche os requisitos legais.

Ante a ausência de manifestação da ré Apex Administradora LTDA – ME, 

HOMOLOGO, o pedido de desistência protocolado à fl. 301 (art. 485, VIII, 

NCPC), da mesma forma HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento do ônus sucumbencial em relação à 

desistência em face da ré Apex Administradora LTDA – ME, fixado no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 90, NCPC).

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada (fl. 164).

 Todavia, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso, de acordo com o artigo 98, § 3, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 
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anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 831225 Nr: 36905-44.2013.811.0041

 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: PIRAJÁ PNEUS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE 

VEÍCULO TOYOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, victor ribeiro da silva - OAB:

 Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a 

sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação pela 

parte ré, 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914697 Nr: 39959-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FISIOHOSP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM 

EQUIPAMENTOS, JULIANO APARECIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANINE PEDROSO LABAIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 Processo n 39959-81.2014.811.0041

Código 914697

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo por correio para manifestar-se, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826559 Nr: 32477-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, LUIZ 

HENRIQUE BARBOSA MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

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

presentes embargos de declaração.Apresente a parte ré suas 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte autora às fls. 

510/521, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Caso haja a interposição 

de recurso de apelação pela parte ré, 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717643 Nr: 11264-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASTURINVEST - INVESTIMENTOS 

TURÍTICOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT 11.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, HELDA FERREIRA - OAB:9138/MT, JOAO 

CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, KLEBER 

CORREA DE ARRUDA - OAB:10.528/MT, LAÍS DA COSTA TOURINHO - 

OAB:24.024, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:OAB/MT 11.795, 

RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT, TIANA 

CAMARDELLI MATOS - OAB:14767/BA

 Vistos.

Os autos versam acerca de cumprimento de sentença requerido tanto pela 

parte autora quanto pela parte ré.

Não obstante a isso, em consulta à sentença de fls. 189-192 que 

consubstancia o título executivo judicial, foi possível verificar que a parte 

ré sucumbiu na presente ação, não havendo que se falar em cumprimento 

de sentença de sua parte.

Assim, verificada a constrição indevida de bens em nome dos 

exequentes, por provocação da parte executada, condeno-a ao 

pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito 

exequendo, por ato atentatório à dignidade da justiça, ao opor-se 

maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificios, mediante 

a dedução de pedidos desprovidos de suporte fático-jurídico (NCPC, 774, 

II, PU, 777).

Vincule-se imediatamente aos autos os valores penhorados através do 

sistema Bacenjud (fls. 292-293) e tão logo seja possível expeça-se o 

competente alvará para o seu levantamento em favor dos exequentes 

José Anibal Motta Torres e Olinda Brito Leão Torres em suas respectivas 

contas bancárias, cujos dados deverão ser informados por seu 

advogado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Lançada constrição via sistema RENAJUD sobre os veículos de 

propriedade da parte executada BRASTURINVEST INVESTIMENTOS 

TURÍSTICOS S/A, expeça-se a competente carta precatória com a 

finalidade de penhora e avaliação dos citados veículos para cumprimento 

no endereço constante dos seus respectivos registros junto ao órgão de 

trânsito, qual seja, Av. Atlântica, n. 2.964, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, 

CEP: 20.070-000.

A parte exequente deverá fomentar o devido cumprimento da citada carta 

precatória, mediante a sua distribuição e recolhimento das custas e 

despesas processuais necessárias, o que deverá ser comprovado 

nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076001 Nr: 57974-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA DO AREÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

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

presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença incólume.Caso 

haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 817483 Nr: 23911-81.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENISSON DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, FACIL 

CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MT 22842/B, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

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

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

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

apresentar CONTRARRAZÕES ao Embargos de Declaração apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167486 Nr: 39015-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA, GLAUCIA SANTA 

CESTARI, CLÁUDIO ODAIR PENASSO, LUANA CESTARI PENASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 704888 Nr: 39563-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, IBIRACI N. DA SILVEIRA - OAB:27101/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441, RODRIGO RAMOS FRANCO - OAB:16.199, 

ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 Código 704888

Vistos.

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 149, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Ademais, expeça-se alvará em favor da parte autora, conforme dados 

bancários declinados à fl. 148. Com relação a expedição do alvará, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901569 Nr: 31014-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE TOMAZ DA SILVA, JOELSON 

ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 31014-08.2014.811.0041

Código 901569

 Vistos.

A parte autora requer a citação da requerida por edital, contudo, verifico 

nos autos que não foram esgotados todos os meios para a localização de 

possíveis endereços em nome do requerido.

Desta feita, indefiro por hora, o pedido de citação por edital, determinando 

a busca de endereço do requerido pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço do 

executado JOELSON ANTONIO DOS SANTOS E JOSIANE TOMAZ DA 

SILVA.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353076 Nr: 23489-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON LUIZ PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANINGUT - OAB:10.964-B

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Processo n° 23489-82.2008.2015.811.0041

Código 353076

Vistos.
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Verifico que à fl. 483, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 485 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$ 31.797,88 (trinta e um mil setecentos e noventa e sete 

reais e oitenta e oito 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. 485. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810005 Nr: 16500-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLU MAGALHAES GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Processo n. 16500-84.2013.811.0041

Código 810005

Vistos.

As partes noticiaram às fls. 213/217 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito, vez que 

houve o cumprimento integral do acordo firmado (fl. 217).

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

Expeça-se alvará em favor da exequente no valor de R$ 9.431,87 (nove 

mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme 

dados bancários à fl. 213. Com relação a expedição do alvará, deverá ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1111793 Nr: 15414-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DE AMORIM CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 15414-73.2016.811.0041

Código 1111793

Vistos.

Verifico que à fl. 231, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 235 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$ 13.140,88 (treze mil cento e quarenta reais e oitenta e 

oito 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. 235. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107342 Nr: 13533-61.2016.811.0041

 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: ADEMIR PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fls. 194, desentranhem-se os documentos de 

fls. 186/193.

Após, cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 156/161.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717207 Nr: 10945-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ANA REGIS PAIM SORTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, CARLA ELENISE BERNARDES DA SILVA - 

OAB:12894/MT, RENATA RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB:12.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Processo n. 10945-57.2011.811.0041

 Código n. 717207

Vistos.

Defiro o pedido de busca de endereço do executado pelos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço do 

executado CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA.

 Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias 

de serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 307035 Nr: 16209-94.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAÍS FERNANDA BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS FERNANDA BEHLING - 

OAB:

 Processo n. 400/2007

Código 307035

Vistos.

A parte autora requer a citação da requerida por edital, contudo, verifico 

nos autos que não foram esgotados todos os meios para a localização de 

possíveis endereços em nome do requerido.

Desta feita, indefiro por hora, o pedido de citação por edital, determinando 

a busca de endereço do requerido pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço da 

executada THAÍS FERNANDA BEHLING.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809619 Nr: 16104-10.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TERESA DO PILAR CARRACEDO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE 

MELLO GRANJA - OAB:20358/MT, THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA 

AMORIM - OAB:17623

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 [...] Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho 

a sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, 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, 18 de Junho de 2018.Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 346831 Nr: 16937-04.2008.811.0041

 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: JOSÉ SANTANA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Processo n° 16937-04.2008.2015.811.0041

Código 346831

Vistos.

Verifico que à fl. 519, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 521 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$ 4.064,55 (quatro mil e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e cinco 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. 521. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 388301 Nr: 24086-17.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MACHADO PORTES

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 24086-17.2009.2015.811.0041

Código 388301

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 299), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores 

disponibilizados, conforme dados bancários declinados à fl. 301.

 Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1158985 Nr: 35499-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZEMAR MARTINS DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 35499-80.2016.2015.811.0041

Código 1158985

Vistos.

Verifico que à fl. 100, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 102 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$ 4.863,90 (quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e 

noventa 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. 102. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378329 Nr: 14514-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA PORCIDONA DE SOUZA

 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

 Processo n° 14514-37.2009.811.0041

Código 378329

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 348), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

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

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 350.

 Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1142294 Nr: 28428-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO TORRES DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 28428-27.2016.811.0041

Código 1142294

Vistos.

Verifico que à fl. 120, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 122 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$ 1.932,48 (mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta 

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

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 122. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915267 Nr: 40379-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA ROQUE DE LIMA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n 40379-86.2014.811.0041

Código 915267

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo por correio para manifestar-se, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1120985 Nr: 19231-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI MIGUEL SIMIONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 19231-48.2016.2015.811.0041

Código 1120985

Vistos.

Verifico que às fls. 193/194, a executada colacionou comprovantes do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 196 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$ 4.532,09 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e 

nove 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. 196. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171825 Nr: 40925-73.2016.811.0041

 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: JUCIMARA DE SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S DE OLIVEIRA - 

OAB:19174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem acerca da complementação do 

laudo pericial de fls. 127/128, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, 

NCPC).

Após, concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1020749 Nr: 32301-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY VIANA SENA MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 32301-69.2015.811.0041

Código 1020749

Vistos.

Verifico que à fl. 169, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 172 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$ 2.476,30 (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e 
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trinta 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. 172. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1123985 Nr: 20418-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR LIMA DA CRUZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BRANDAO CORREA - 

OAB:16113

 Processo n° 20418-91.2016.811.0041

Código 1123985

Vistos.

Verifico que à fl. 132, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 135 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$ 7.387,99 (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e 

noventa e nove 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. 135. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167768 Nr: 39159-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN SOBRINHO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 35159-82.2016.2015.811.0041

Código 1167768

Vistos.

Verifico que à fl. 138, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

O exequente se manifestou à fl. 140 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$ 2.770,83 (dois mil setecentos e setenta 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. 140. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1057796 Nr: 49941-85.2015.811.0041

 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: ELAINE BISPO NASCIMENTO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 (...) 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$ 632,00 (seiscentos e trinta 

e dois reais), 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.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 1270378 Nr: 27767-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO CURVO MUNIZ, WALFREDO 

BATISTA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA - OAB:8506A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Processo n. 27767-14.2017.811.0041

Código 1270378

Vistos.

Requerido o cumprimento da sentença e determinada a intimação dos 

executados (fl. 96), estes deixaram de satisfazer voluntariamente a 

obrigação.

Diante disso, a parte exequente apresentou novo cálculo demonstrativo do 

seu crédito, requerendo a penhora on line de valores pertencentes aos 

executados, bem como caso infrutífero, a consulta nos sistemas 

RENAJUD para penhora de veículos em nome dos devedores (fls. 98/101).

Pois bem. Intimada regularmente, a parte executada deixou de satisfazer 

voluntariamente no tempo e modo devidos a obrigação pecuniária a ela 

imposta, portanto, a multa e os honorários advocatícios, no patamar de 

10% (dez por cento), cada um, passam a incidir sobre a obrigação, nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Desta feita, DEFIRO o pedido de penhora on line de ativos financeiros dos 

executados até o valor de R$ 537.512,47 (quinhentos e trinta e sete mil 

quinhentos e doze reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual 

expeço a competente ordem através do sistema BACENJUD, cujo recibo 

de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

Gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central.

Sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo para tanto o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, após o que a parte executada 

deverá ser devidamente intimada, nos termos do artigo 854 e seus 

parágrafos.

Defiro ainda o pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

Quanto ao resultado obtido, manifeste-se o exequente, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

levantamento da restrição de transferência ora lançada “caso positivo”.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 86882 Nr: 10170-57.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACÁ VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VENTRESQUI 

GUEDES - OAB:3321/MT

 Processo n. 10170-57.2002.811.0041

Código 868882

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on line de ativos financeiros dos executados 

até o valor de R$ 896.747,06 (oitocentos e noventa e seis mil setecentos e 

quarenta e sete reais e seis centavos), razão pela qual expeço a 

competente ordem através do sistema BACENJUD, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

Gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central.

Sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo para tanto o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, após o que a parte executada 

deverá ser devidamente intimada, nos termos do artigo 854 e seus 

parágrafos.

Defiro ainda o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Quanto ao resultado obtido, manifeste-se o exequente, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

levantamento da restrição de transferência ora lançada “caso positivo”.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730596 Nr: 26662-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE TELES DE MELO SILVA, VALDEMIR 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 26662-12.2011.811.0041

Código 730596

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on line de ativos financeiros dos executados 

até o valor de R$ 33.217,73 (trinta e três mil duzentos e dezessete reais e 

setenta e três centavos), razão pela qual expeço a competente ordem 

através do sistema BACENJUD, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em Gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo para tanto o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, após o que a parte executada 

deverá ser devidamente intimada, nos termos do artigo 854 e seus 

parágrafos.

Defiro ainda o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Quanto ao resultado obtido, manifeste-se o exequente, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

levantamento da restrição de transferência ora lançada “caso positivo”.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1023841 Nr: 33817-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) 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. 163. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 
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redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.No que tange aos honorários periciais, intime-se a requerida 

para efetuar o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, §3°), 

realizado o pagamento, expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial. 

Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091384 Nr: 6751-38.2016.811.0041

 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: ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

 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:

 (...) Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura 

do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.No que tange aos honorários periciais, 

intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 05 (cinco) 

dias (NCPC, 218, §3°), realizado o pagamento, expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicial. Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 833390 Nr: 38828-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PEREIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, 

WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 38828-08.2013.811.0041

Código 833390

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on line de ativos financeiros dos executados 

até o valor de R$ 107.741,84 (cento e sete mil setecentos e quarenta e um 

reais e oitenta e quatro centavos), razão pela qual expeço a competente 

ordem através do sistema BACENJUD, cujo recibo de protocolamento de 

bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em Gabinete até que se 

processe perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo para tanto o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, após o que a parte executada 

deverá ser devidamente intimada, nos termos do artigo 854 e seus 

parágrafos.

Defiro ainda o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

Quanto ao resultado obtido, manifeste-se o exequente, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

levantamento da restrição de transferência ora lançada “caso positivo”.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134630 Nr: 24935-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ DIAS, LILIANE VELOSO RIBEIRO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n 24935-42.2016.811.0041

Código 1134630

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo por correio para manifestar-se, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1047216 Nr: 45018-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON GERALDO GONÇALVES SALES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem acerca da complementação do 

laudo pericial de fls. 109, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, 

NCPC).

Após, concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885417 Nr: 20126-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇAO I, MAURO 

NASCIMENTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 20126-77.2014.811.0041

Código 885417

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 
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de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo por correio para manifestar-se, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891270 Nr: 24054-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELVÉCIO CUNHA COSTA GAROFALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO JOSÉ ROSSI, FLAVIA ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI 

- OAB:14913, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT, NILO 

JOSÉ ROSSI - OAB:108.182/SP

 Processo n 24054-36.2014.811.0041

Código 891270

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo por correio para manifestar-se, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892904 Nr: 25160-33.2014.811.0041

 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: BENTO PEDROZO DE SIQUEIRA

 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

 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. O laudo deverá ser 

apresentado pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos (CPC art. 477).Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901804 Nr: 31182-10.2014.811.0041

 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: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO FRANCISCO DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9.155

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo-a com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, para 

condenar o réu a ressarcir à autora o valor de R$ 13.977,20 (treze mil 

novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, desde as datas dos respectivos desembolsos efetuados 

(STJ, Súmulas 43 e 54), conforme documentos de fls. 73-74.Condeno o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 82, § 2º, e 85, § 2º, do NCPC.Decorrido 

o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065604 Nr: 53464-08.2015.811.0041

 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: ZULMIRA GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIO VIEIRA DE ARAUJO, REGINA 

LUCIA BORGES DE ARAUJO, SALETE DE FATIMA ACKER TAVARES, 

CARLOS FERNANDES, LUIZ CESAR PEREIRA, FERNANDO JOSÉ DE 

MELLO, SEBASTIÃO VIEGAS DA SILVA, CLÓVIS BOTELHO, PAULINA 

CLARA FORTES, IRENE DE FIGUEIREDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:7615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 53464-08.2015.811.0041

Código 1065604

Vistos.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis para que forneça o registro 

atualizado da matrícula 4964.

Após, volte-me conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782049 Nr: 35671-61.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE DE FREITAS SANTOS - 

OAB:16.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

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

presentes embargos de declaração.Mantenho a sentença incólume.Caso 

haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, intime-se a parte 

autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 
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(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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 413005 Nr: 2219-31.2010.811.0041

 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: MARCIO ALMEIDA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 23/07/2018

Horário: A partir das 08h00min (ordem de chegada)

Local: Hospital Sotrauma, Avenida Dom Aquino, 355 – Centro, Cuiabá – 

MT, 78.055-378. Telefone (65) 3624-9211 (com Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel)

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8497 Nr: 458-14.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO CASA DE PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014613 Nr: 29571-85.2015.811.0041

 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: ELIAS TEODORO DE ASSUNÇÃO

 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/MT

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818738 Nr: 25059-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MARCEL DE FRANÇA TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 25059-30.2013.811.0041

Código 818738

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 203), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

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

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 204.

 Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 906272 Nr: 34439-43.2014.811.0041

 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: RODRIGO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7.960/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA 

- OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 23/07/2018

Horário: A partir das 08h00min (ordem de chegada)

Local: Hospital Sotrauma, Avenida Dom Aquino, 355 – Centro, Cuiabá – 

MT, 78.055-378. Telefone (65) 3624-9211 (com Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel)

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116280 Nr: 17138-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI ELIAS 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 23/07/2018
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Horário: A partir das 08h00min (ordem de chegada)

Local: Hospital Sotrauma, Avenida Dom Aquino, 355 – Centro, Cuiabá – 

MT, 78.055-378. Telefone (65) 3624-9211 (com Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel)

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1150040 Nr: 31732-34.2016.811.0041

 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: MURILO DA ROCHA CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, PRIME INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

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

OAB:12574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 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 retirar o documento desentranhado, 

consoante determinado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 457853 Nr: 28069-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA 

E ARTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:10108, ROBERTO FERREIRA 

SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT, WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - 

OAB:16995/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156744 Nr: 34600-82.2016.811.0041

 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: ARLINDO FERREIRA MACHADO

 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: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076481 Nr: 58239-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ITAMAR BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912946 Nr: 38807-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 38807-95.2014.811.0041

Código 912946

Vistos.

Verifico que à fl. 210, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 212 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$ 5.675,13 (cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e 

treze 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 o respectivo alvará ao perito judicial.

Sem prejuízo, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor disponibilizado, conforme dados bancários 

declinados à fl. 212. Com relação a expedição do alvará, deverá ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 796803 Nr: 3164-13.2013.811.0041

 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: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVA CLEIA AZEVEDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA, por 

intermédio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o 

edital de citação para publicação, devendo comprovar referida publicação 

em 20 (vinte) dias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932369 Nr: 50607-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER JULIANO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

manifestar-se sobre a petição de fls. 92/95, postulando o que entender de 

direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 787034 Nr: 40947-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIELE MARIA DAMASCENA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO - 

OAB:7659

 Processo n° 40947-73.2012.811.0041

Código 787034

Vistos.

Verifico que à fl. 208, a executada colacionou comprovante do pagamento 

voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do 

feito.

A exequente se manifestou às fls. 210/211 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$ 13.533,70 (treze mil quinhentos e trinta e três reais e 

setenta 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. 211. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 796803 Nr: 3164-13.2013.811.0041

 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: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVA CLEIA AZEVEDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVA CLEIA AZEVEDO SOARES, Cpf: 

69822450125, Rg: 118839562, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para realizar o cumprimento da obrigação 

(cumprimento da sentença), efetuando o pagamento do valor de R$ 

36.092,47 (trinta e seis mil, noventa e dois reais e quarenta e sete 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10 % (dez por cento), de 

acordo com o § 1º do art. 523 do CPC.

Despacho/Decisão: Código 796803Vistos.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. 98/102).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 formaart. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento.Não ocorrendo o pagamento no 

mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

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

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC.Cumpra-se.

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, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 21 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 220070 Nr: 28444-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZIMAR MENDONÇA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA, VALDETE 

ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 9142, GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT- 9228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 
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56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

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

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037398 Nr: 40282-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANKLEY ROZIMBO BELLE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030480 Nr: 36987-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DE MAGALHAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169479 Nr: 39938-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DONIZETE ALVES

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Processo n° 39938-37.2016.811.0041

Código 1169479

Vistos.

Verifico que à fl. 352, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 354 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$ 4.612,89 (quatro mil seiscentos e doze reais e oitenta e 

nove 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. 354. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091418 Nr: 6771-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MIKAEL DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140354 Nr: 27557-94.2016.811.0041

 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: OSWAGNO CASTRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Processo n° 27557-94.2016.811.0041

Código 1140354

Vistos.

Verifico que à fl. 150, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 152 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$ 8.481,70 (oito mil quatrocentos e oitenta e um reais e 

setenta 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. 152. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 
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após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição dos alvarás, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 800750 Nr: 7174-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA SANTOS QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 7174-03.2013.811.0041

Código 800750

Vistos.

Verifico que à fl. 212, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 218 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$ 11.179,46 (onze mil cento e setenta e nove reais e 

quarenta e seis 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. 218. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 105523 Nr: 17800-67.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTA - COM., IMPOTAÇÃO E EXPORT. DE 

PROD. MÉDICOS, HOSP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, Renato de P. Bonilha - OAB:3.844-MT

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

impulsiono o feito para proceder a INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA, por 

intermédio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o 

edital decitação para publicação, devendo comprovar referida publicação 

em 20 (vinte)dias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 244038 Nr: 12436-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Processo n° 12346-75.2006.811.0041

Código 244038

Vistos.

Verifico que à fl. 341 a executada pugnou pela utilização dos valores 

bloqueados nos autos para a liquidação do feito.

 Às fls. 343, o exequente manifestou concordância e requereu o 

levantamento do montante.

Posto isto, extingo o processo pelo cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do art. 924, II, NCPC.

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

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 343.

 Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 105523 Nr: 17800-67.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTA - COM., IMPOTAÇÃO E EXPORT. DE 

PROD. MÉDICOS, HOSP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, Renato de P. Bonilha - OAB:3.844-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 17800-67.2002.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): DIMAS GOMES NETO

EXECUTADO(A,S): ATLANTA - COM., IMPOTAÇÃO E EXPORT. DE PROD. 

MÉDICOS, HOSP.

CITANDO(A,S): PAUL FERRARI DA ROCHA, brasileiro, Endereço: Rua B, 

nº 375, Bairro São João dos Lázaros, Cuiabá-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/03/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 50.664,37

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, no prazo de 03 (três) 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 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O Requerente é credor da importância de R$ 

50.664,37 (cinquenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e 

sete centavos), representada por 01 (um) cheque, sacado contra o Banco 

Real S/A, Agência 0113, nº 010429, de emissão da Requerida. No dia 

combinado para o pagamento do cheque, deixou a Requerida de honrar 

com sua obrigação, inobstante os insistentes apelos do Requerente para 

uma composição amigável, a Requerida negou-se a efetuar qualquer tipo 

de pagamento, razão pela qual se busca a presente tutela jurisdicional. 

Diante disso Requer: A-) A citação dos Requeridos para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o principal, devidamente corrigido, ou, caso queiram, 

ofereçam embargos à monitória, no mesmo prazo; B-) Sejam os requeridos 

condenados ao pagamento da quantia de R$ 50.664,37 cinquenta mil, 

seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), 

devidamente corrigido e atualizado; C-) Caso não haja o pagamento, ou 

não sejam oferecidos embargos, seja a presente ação convertida em 

Execução.

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, HERMAN BEZERRA VELOSO, ANALISTA 

JUDICIÁRIO, digitei.

 Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018.

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729899 Nr: 25925-09.2011.811.0041

 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: NEUZA FERREIRA COLLAREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMARY CANÇADO, CHRISTINE PAES DE 

BARROS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, JOSE BENEDITO DO PRADO 

FILHO - OAB:15.554, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS- 

OAB: 8857/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080340 Nr: 1664-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN GOMES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 1664-04.2016.811.0041

Código 1080340

Vistos.

Verifico que à fl. 99, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente se manifestou à fl. 104 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$ 1.602,52 (mil seiscentos e dois reais e cinquenta e dois 

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. 104. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946612 Nr: 58393-21.2014.811.0041

 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: ALINE APARECIDA 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:

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

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

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 134348 Nr: 19637-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE DEISE DE OLIVEIRA 

FREIRE - OAB:17983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.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 e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 
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custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotas todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de Junho de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1053140 Nr: 47971-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON EDSON REAL BRITO

 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:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 438908 Nr: 16100-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPE - ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTA 

BOMBEIROS MILITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 890359 Nr: 23464-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Processo n. 23464-59.2014.811.0041

 Código 890359

Vistos.

Diante a impugnação da penhora online BACENJUD, feita pelo executado 

alegando excesso nos valores penhorados, documentos de fls. 178/180. 

Assim, diga o exequente sobre ela no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intima – se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de abril de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 223705 Nr: 31367-63.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FEESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILSE AUXILIADORA CUNHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, 

MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO CONRADO PEREIRA 

- OAB:4925/MT

 DETERMINO que seja expedido em favor da exequente certidão de teor da 

decisão para fins de protesto nos termos do artigo 517, do CPC, assim 

como certidão de credito nos termos do referido provimento. Em 

consequência, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito nos termos do 

Provimento 84/2014 CGJ-TJMT.Por fim, consigno ao exequente que 

encontrado bens passíveis de penhora, deverá requerer a retomada da 

marcha processual perante este juízo, independente de recolhimento de 

custas processuais, o qual avaliará a pertinência de tal possibilidade, 

como previsto no art. 8° do referido provimento. Após a expedição das 

certidões, intime-se o exequente para sua retirada. Em seguida, 

arquive-se os presentes autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Cuiabá, 10 de novembro de 2017.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 800241 Nr: 6662-20.2013.811.0041

 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: VALDIVINO SILVA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117756 Nr: 17806-83.2016.811.0041

 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: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA, JANDILSON 

ALVES ROSA TAQUES, JOSE PAULO ALVES DA ROSA, JACQUELINE 

ALVES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903286 Nr: 32311-50.2014.811.0041

 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: OSMAR TOLOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 
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56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

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

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140203 Nr: 27460-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOIZIO CATARINO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, prazo de 05 

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149741 Nr: 31611-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFMJ, EDILENE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 793985 Nr: 290-55.2013.811.0041

 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: MAXCUSI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

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

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

intimadas nas pessoas de seus advogados, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se sobre a proposta de honorários acostada aos 

autos em 18/06/2018 no valor de R$ 4.980,00 (Quatro Mil, Novecentos e 

Oitenta Reais), devendo ainda, em caso de concordância, depositar a 

parte autora o valor devido. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840306 Nr: 44716-55.2013.811.0041

 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: ADFNG, GDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBSH, RS, BPGDA, DRDC, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - 

OAB:10126/O, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - OAB:12.742/MT, JEAN RAFAEL 

SANCHES - OAB:9976, JOSÉ CARLOS OLIVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:5959/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 

MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

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

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

intimadas nas pessoas de seus advogados, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se sobre a proposta de honorários acostada aos 

autos em 18/06/2018 no valor de R$4.500,00 ( Quatro mil e Quinhentos 

Reais, devendo ainda, em caso de concordância, depositar a parte 

requerida o valor devido. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922221 Nr: 44704-07.2014.811.0041

 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: ANTONIO ADAILSON DE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1057475 Nr: 49776-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDVAN DOS SANTOS FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO DUFRAYER FANZERES 

MONTERIRO FORTES - OAB:21.594-O, DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT, MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO MARTINS - OAB:13.641, 

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - OAB:22.715/O

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031020 Nr: 37273-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, JOSÉ 

ADALBERTO FERRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUIDA RODRIGUES FREIRE - 

OAB:11502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 45 de 719



estado em que se encontra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087663 Nr: 5034-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER GOMES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANAEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle de Jesus Silva - 

OAB:21602/O, LUIZ FERNANDES DE SOUZA - OAB:20.678/O, PAULO 

MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - OAB:20921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE DE JESUS 

SILVA, para devolução dos autos nº 5034-88.2016.811.0041, Protocolo 

1087663, 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027223 Nr: 35480-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DAMACENO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, prazo de 05 

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771078 Nr: 24131-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES HOTEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15392/MT, PATRIK 

ALVES COSTA - OAB:7.993 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÈRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960

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

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

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

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 240530 Nr: 3210-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE BENS E SHOPPING CENTERS - 

ABSC S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIMAR ALVES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526

 Processo n. 2008/875

Código 240530

Vistos.

Defiro o pedido de penhora sobre o bem móvel/veículo FIAT SIENA 

ATTRACTIV 1.4, placa OWH-3954, ano 2013/2014, de propriedade do 

executado ALVIMAR ALVES DE CAMARGO, objeto da restrição via 

RENAJUD (fls.105 e143), ao que determino a expedição do mandado de 

penhora e avaliação, no endereço indicado pelo mencionado sistema.

 Formalizada a penhora, intime-se o executado, conforme preceitua o 

artigo 841 e seguintes do CPC/2015, para apresentar eventual impugnação 

ao auto de penhora e avaliação no prazo de 10 (dez) dias, bem como 

registre-se a constrição no sistema RENAJUD, para os devidos fins legais 

e de direito.

 Decorrido prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Cuiabá, 14 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744457 Nr: 41497-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MORAIS DALTRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107165 Nr: 13457-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03-A, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILHEUZA CAMPOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091407 Nr: 6760-97.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, GILSON 

WALMIK PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA RODRIGUES TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 
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de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1108027 Nr: 13879-12.2016.811.0041

 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 BRENO ARRUDA VALDEZ

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774759 Nr: 27985-18.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESTER CAMPOS GONZAGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121888 Nr: 19620-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME PINHO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835537 Nr: 40669-38.2013.811.0041

 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: ARLINDO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO LORENA DE 

SOUZA FILHO - OAB:17.617-GO

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844528 Nr: 48334-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAISA DIAS FERREIRA NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A

 Processo n. 48334-08.2013.811.0041

Código 844528

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo por correio para manifestar-se, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 102028 Nr: 15531-55.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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, FERNANDO GONÇALO SÓLON VASCONCELOS, 

REGINA HELENA DE CASTRO BARROS, AURÉLIO DE SOUZA, IRACY 

FERREIRA DE ALMEIDA, VIRGÍLIA MARIA CASTRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:6853/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTE BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Processo n. 15531-5.2002.811.0041

Código 102028

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on line de ativos financeiros da parte 

executada até o valor de R$ 4.104.848,40 (quatro milhões cento e quatro 

mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), razão pela 

qual expeço a competente ordem através do sistema BACENJUD, cujo 

recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os 

autos em Gabinete até que se processe perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central.

 Sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo para tanto o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, após o que a parte executada 

deverá ser devidamente intimada, nos termos do artigo 854 e seus 
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parágrafos.

Defiro ainda o pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD de fls. 

735/737, cujo resultado segue em anexo.

Por fim, frente aos resultados obtidos, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 29956 Nr: 5431-12.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS VIEIRA DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

ANISIO BUENO, ANISIO BUENO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONÍCIO DOS REIS SALES - 

OAB:5.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ANDRÉ DA MATA 

- OAB:, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT, EMERSON 

MATEUS DIAS - OAB:17617, FLAVIA MARIA CAPISTRANO DIAS 

MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, LEONARDO ANDRÉ DA MATA - 

OAB:9126, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242/MT

 Processo n. 5431-12.2000.811.0041

Código 29956

Vistos.

Inicialmente, anote-se o pedido de intimação pessoal em nome do 

advogado Rudinei Adriano Spanholi, conforme requerido à fl. 982, fazendo 

as devidas alterações no sistema Apolo e na capa dos autos.

Diante o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, compete a 

parte autora peticionar, conforme o art. 524 do NCPC, visto que o cálculo 

não é tão complexo.

Tratando-se de execução de título/cumprimento de sentença, no qual a 

parte devedora foi citada/intimada para pagar o débito e manteve-se 

indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo, sendo que as informações eventualmente 

encontradas deverão ficar arquivadas em pasta própria na Secretaria 

para consulta pela parte credora no modo e pelo tempo previstos no artigo 

477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 757891 Nr: 10099-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:MT 15.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - OAB:9776/MT, 

MARAÍZA MARIA MARCON - OAB:12.444/MT, MARIO BODNAR - 

OAB:3.526/MT

 Processo n. 10099-06.2012.811.0041

 Código n. 757891

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 119, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 731793 Nr: 27939-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAIK VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSANA AQUINO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO DE 

MARTINS E PINHEIRO - OAB:4.431/MT

 Processo n. 27939-63.2011.811.0041

 Código n. 731793

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 192, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 445962 Nr: 20430-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONEJO & CIA LTADA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURANÇA ELETRONICA FOX LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:8239-B/MT, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA MARTINS - OAB:8498

 Processo n. 20430-18.2010.881.0041

Código n. 445962

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 300 e 

309, cujo resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 25820 Nr: 6925-43.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, ISRAEL ASSER EUGENIO - OAB:16562, JOMAS F. DE 

LIMA JUNIOR - OAB:11.785, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 
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OAB:4536/MT, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA 

PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Processo n. 2008/615

Código n. 25820

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 183, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 363086 Nr: 32772-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.179, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:10159, 

VIVIANE DE MELLO ALMEIDA - OAB:OAB/MT 6762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP

 Processo n. 32772-32.2008.811.0041

 Código n. 363086

Vistos

A ordem de penhora on line de ativos pertencentes à parte executada 

através do sistema Bacenjud restou infrutífera.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema Renajud de fl. 356, cujo 

resultado segue em anexo.

Manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 333415 Nr: 4075-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, 

RENATO PEREIRA AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Defiro, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta ao RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721957 Nr: 17478-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1039997 Nr: 41625-83.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO VILLA BORGHESE, ALTERNATIVA 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, WANNYA TEREZINHA DE 

SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUSCIA DA SILVA DAGUANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:6801/MT

 Vistos.

Intime-se a requerida para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca 

da proposta de acordo apresentada pela requerente às fls. 324.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012334-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDETE DE ANACLETO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O (ADVOGADO)

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012334-16.2018.8.11.0041. AUTOR: EDETE 

DE ANACLETO SILVA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. EDETE DE 
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ANACLETO SILVA ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO 

LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE DADOS NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO” em face de BANCO PAN S/A, 

pretendendo, liminarmente, a exclusão do seu nome dos cadastros 

restritivos de crédito, em razão de não reconhecer a existência de débitos 

decorrentes do contrato de financiamento celebrado com a instituição 

financeira ré. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte 

autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão liminar 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, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

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

sede de cognição sumária o adimplemento das parcelas do financiamento 

junto à ré, porquanto vinha pagando as respectivas prestações 

sistematicamente em atraso desde abril de 2015, além do que ao efetuar o 

pagamento com uma média de atraso de 30 (trinta) dias, o fazia apenas 

em relação ao valor do principal, desconsiderando totalmente os encargos 

incidentes em decorrência da sua mora. Ou seja, a prova pré-constituída 

não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, 

não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados a 

probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de relação de consumo, 

inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte autora, 

bem como determino que a parte ré exiba o contrato de consignação n. 

310338642-5, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem admitidos 

como verdadeiros os fatos que por meio do documento a parte autora 

pretendia provar (NCPC, 398 e 399). Em atenção ao que determina o art. 

334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 21/08/2018, às 08:30 horas, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 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 à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

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 (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, para maior agilidade processual, consigne que a parte autora 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015231-51.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WAGNER PEREIRA MOURA RÉU: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos. 

WAGNER PEREIRA MOURA ajuizou a presente “AÇÃO ANULATÓRIA DE 

EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGENCIA DE SUSPENSÃO 

DOS DESCONTOS” em face de BANCO INTERMEDIUM S/A, pretendendo, 

liminarmente, a suspensão da exigibilidade das prestações do 

financiamento com pagamento mediante consignação em folha de 

pagamento dos seus proventos de aposentadoria, em razão de não 

reconhecer a existência de qualquer relação jurídica com a instituição 

financeira ré. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte 

autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão liminar 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, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

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

sede de cognição sumária que não tenha sido beneficiado com o valor 

decorrente do empréstimo consignado, mormente pelo fato de possuir 

diversos outros contratos com várias outras instituições financeiras, 

ressaindo ainda dos autos que os descontos vêm sendo feitos desde 

setembro/outubro de 2014. Ou seja, a prova pré-constituída não é 

inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 
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decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em perdas e danos. 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados 

a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 21/08/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da 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 à audiência designada, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

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

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 

335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 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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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016064-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELENICE VICENTINI RÉU: HELDER PAGLIUCA Vistos. ELENICE VICENTINI 

ajuizou a “AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” em face da HELDER PAGLIUCA, pretendendo, liminarmente, 

a sua imissão na posse do imóvel objeto da matrícula n. 43.005 do 5º 

Serviço Notarial e Registral da Capital de que seria proprietária desde 

10/12/1990. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a 

concessão dos 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, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, ao passo que a própria parte 

autora notícia em sua petição inicial que a posse sobre o seu imóvel vem 

sendo exercida por terceiros desde os idos de 2006, ou seja, há 

aproximadamente 12 (doze) anos, tratando-se, portanto, de posse mais do 

que velha, o que impede a sua imissão na posse do imóvel em questão, 

mediante o preenchimento apenas dos requisitos objetivos previstos no 

artigo 561 do NCPC. Do mesmo modo, atento ao poder geral de cautela do 

Juízo, não foi possível verificar o perigo de dano, necessário para a 

concessão de tutela provisória de urgência, uma vez que do simples 

processamento desta ação não ressai a potencialidade de lesão ao direito 

pretendido, seja ele material ou processual, acaso venha a ser 

reconhecido por ocasião da apreciação do mérito, mormente por limitar-se 

tão somente ao terreno cuja edificação nele existente foi realizada por 

terceiro. Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM 

PEDIDO LIMINAR. REIVINDICATÓRIA. LIMINAR REINTEGRATÓRIA. 

INVIABILIDADE. As ações reivindicatórias e as possessórias de posse 

velha submetem-se ao procedimento comum ao qual não se aplicam as 

disposições das ações possessórias de rito especial. Nas possessórias 

de rito especial a liminar se condiciona aos requisitos objetivos do art. 927 

enquanto nas ações de procedimento comum os pressupostos estão 

contidos no art. 273 do CPC. - Circunstância dos autos em que se impõe 

manter a decisão que indeferiu o pedido liminar, mas por ausência de 

qualquer das hipóteses previstas nos inc. I e inc. II do art. 273 do CPC. 

NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70061693255, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/09/2014). (TJ-RS - AI: 70061693255 RS, Relator: 

João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/09/2014, Décima Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2014). 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciado o 

perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Em atenção ao que 

determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 20/08/2018, às 08:30 

horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

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 à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

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

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

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

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

pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012760-28.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DEBORA OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. DEBORA OLIVEIRA 

MARTINS ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA” em face de BANCO PAN S/A, pretendendo, 

liminarmente, a suspensão dos descontos das prestações decorrentes do 

contrato de empréstimo por consignação em folha de pagamento que 

alega não ter entabulado com a parte ré. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao 

pedido de concessão liminar 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, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

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

sede de cognição sumária, que não tenha sido beneficiada com o crédito 

que deu ensejo aos descontos consignados em sua folha de pagamento, 

mormente pelo fato de possuir diversos outros contratos com várias 

outras instituições financeiras, ressaindo ainda dos autos que os 

descontos vêm sendo feitos desde julho de 2013. Ou seja, a prova 

pré-constituída não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo 

modo, não foi possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, 

não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados a 

probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de relação de consumo, 

inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte autora. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

21/08/2018, às 09:30 horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da 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 à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009931-74.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SIMONE DE ALMEIDA GUARIM RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

SIMONE DE ALMEIDA GUARIM ajuizou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em 

face do BANCO DO BRASIL S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação 

à ré da obrigação de abster-se de incluir/manter o seu nome em cadastros 

restritivos de crédito, alegando a inexistência de qualquer relação jurídica 

que o justifique, sob pena de multa cominatória diária para o caso de 

descumprimento da medida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à 

parte autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos 

termos do artigo 98 do NCPC. No que diz respeito 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 

constatar 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 ser natural de Cuiabá e em razão do seu 

desemprego ter buscado a sua reinserção no mercado de trabalho por 

intermédio de agência de emprego, o que expôs os seus dados pessoais 

a terceiros que se utilizaram deles para abrir contas correntes em seu 

nome em agências da ré em São Paulo/SP e passaram a realizar 

operações financeiras cujo inadimplemento deu ensejo à negativação do 

seu nome sem que existisse qualquer relação jurídica efetiva entre as 

partes que o justificasse. Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo 

de dano, uma vez que a parte autora vem tendo o seu crédito restrito em 

decorrência das malsinadas negativações o que em última instância tem o 

condão inclusive de prejudicar a sua reinserção no mercado de trabalho. 

Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 
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provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. 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 cominar à instituição financeira ré a obrigação de abster-se de 

incluir/manter o nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, 

tais como CCF, SERASA e SPC, devendo excluí-lo no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que 

fixo desde já no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 60.000,00 

(sessenta mil reais), sem prejuízo da sua majoração. Em atenção ao que 

determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 21/08/2018, às 09:00 

horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação, localizada no Fórum da 

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 à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

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

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

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

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

pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). 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. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016448-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DALCRIMAR SEBASTIAO SILVERIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a documentação carreada aos autos, 

defiro a gratuidade na forma do que estabelece o art. 98 do CPC. Ab initio, 

saliento que apesar das ponderações realizadas na exordial, não verifico 

qual a dificuldade da parte em protocolar o requerimento administrativo 

para o pagamento do DPVAT perante o SINCOR-MT (Sindicato dos 

Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de Seguros e de 

Capitalização no Estado de Mato Grosso), conforme orientado pelas 

seguradoras. Registro que este magistrado acessou a página na internet 

do SINCOR (http://www.sincormt.com.br/) e constatou espaço virtual 

específico acerca do DPVAT (http://www.sincormt.com.br/dpvat), 

inclusive com módulo de consulta do processo administrativo perante a 

S e g u r a d o r a  L í d e r 

(https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Acompanhe-o-Proc

esso) e informação quanto aos Pontos de Atendimento na Capital e em 

diversas outras comarcas do Estado de Mato Grosso. Doutro lado, ao 

consultar a sistemática realizada em outras unidades da Federação 

constato que a sistemática de protocolar o requerimento administrativo 

perante o respectivo SINCOR não é novidade. Nesse sentido, em Minas 

Gerais, Bahia, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe o atendimento é 

realizado pelo pelos respectivos SINCOR[1], qual a necessidade do Estado 

de Mato Grosso realizar de modo diferenciado. Registre-se, que a Lei do 

DPVAT (Lei 6.194/74) possui mais de 40 (quarenta) anos, sendo certo que 

o volume de demandas atualmente mostra-se extremamente relevante. 

Outrossim, nesta fase de cognição sumária acredito possível e necessário 

a regulação da uma “porta de entrada” única dos procedimentos 

administrativos, no caso o SINCOR-MT, como forma de sistematizar e 

ordenar os milhares de pedidos administrativos e possíveis processos 

judiciais em todo o país, ao que não verifico a ocorrência do requisito do 

“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, exigido pela 

parte final do art. 300 do CPC. Por fim, deve ser destacado que a 

provocação do Poder Judiciário após o esgotamento das vias 

administrativas em demandas envolvendo DPVAT já foi reconhecido pelo 

STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, 

com repercussão geral. Destarte, é certo que a recusa sendo imotivada 

poderia ser solucionada, por exemplo, com uma simples reclamação 

administrativa perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

sem causar qualquer prejuízo ao prazo prescricional, consoante já 

assinalado pelo STJ[2]. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência 

formalizado na inicial, ressalvando, ainda, a possibilidade de extinção da 

presente demanda por ausência de interesse processual[3] após regular 

angularização da demanda e consequente impugnação à eventual 

contestação da parte requerida, evitando-se, assim, a chamada “decisão 

surpresa”, conforme vedado pelos arts. 9º e 10 do CPC. Apesar do pedido 

para que não seja designado audiência de conciliação realizado pela parte 

autora, é certo a atual sistemática do CPC autoriza a dispensa do ato 

apenas quando houver pedido de ambas as partes, na dicção do 

estabelecido pelo § 5º do art. 334 do CPC. Assim sendo, em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 31/08/2018, às 

12:00 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

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 à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

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

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

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

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

pela parte autora (NCPC, art. 344). 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 (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Por fim, saliento 

que diante da especificidade do tema objeto da demanda e consequente 

repercussão social da controvérsia, determino ex ofício e de modo 

imediato, a INTIMAÇÃO do SINCOR-MT, através de qualquer dos membros 

da sua diretoria[4], para querendo, participar da presente demanda, 

apresentando manifestação acerca dos fatos em discussão, no prazo de 

15 (quinze) dias de sua intimação, conforme autoriza o art. 138 do CPC. 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de junho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] http://sincormg.com.br/circulares/179.pdf, 

https://www.sincor.org.br/dpvat/, https://sincor-sc.com.br/dpvat e 

http://detran.se.gov.br/noticia_leitura.asp?cd_noticia=2167 [2] DIREITO 

CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO PROTOCOLADA JUNTO À 

SUSEP. SUSPENSÃO DO PRAZO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I - A reclamação protocolada por segurado junto à Superintendência de 

Seguros Privados-SUSEP, visando ao recebimento de indenização 

securitária, tem o condão de suspender o prazo prescricional, por gerar à 

parte interessada a expectativa de que o impasse será solucionado, o que 

naturalmente o faz aguardar a solução administrativa antes mesmo de 

procurar seus direitos em Juízo. II - O dissídio não se configura quando há 

no paradigma questão fática determinante para a solução da controvérsia 

diversa da ocorrida no acórdão impugnado. (STJ - REsp: 241579 PR 

1999/0112905-2, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data 

de Julgamento: 08/02/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

27.03.2000 p. 114) [3] STF reconheceu que, também no que toca ao 

DPVAT, aplica-se o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o 

conceito de interesse de agir ou processual, só se configura com a 
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existência do binômio necessidade-utilidade e que este só se materializa 

mediante prévio requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: 

“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." 4. Recurso 

DESPROVIDO.” [4] http://www.sincormt.com.br/quem-somos
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008634-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDECI DA CRUZ ARAUJO RÉU: JOSE PEREIRA DE ANDRADE Vistos. 

VALDECI DA CRUZ ARAUJO ajuizou a “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face de JOSE 

PEREIRA DE ANDRADE, pretendendo, liminarmente, a sua reintegração na 

posse do imóvel objeto da matrícula n. 82.845 do 2º Serviço Notarial e 

Registral da Capital de que seria proprietária conjuntamente com réu seu 

ex-marido o qual estaria praticando atos passíveis de ensejarem o seu 

inadimplemento junto à Caixa relativamente a contrato de arrendamento 

residencial com opção de compra no âmbito do PAR - Programa de 

Arrendamento Residencial previsto na Lei n. 10.188/2001. É o breve relato. 

Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos 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, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, ao passo que a própria parte 

autora notícia em sua petição inicial que a posse sobre o seu imóvel vem 

sendo exercida exclusivamente pelo réu desde os idos de 2010, ou seja, 

há aproximadamente 08 (oito) anos, tratando-se, portanto, de posse mais 

do que velha, embora o seu direito a parte dele tenha sido resguardado 

nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

partilha de bens e direitos em sentença nela proferida em 09/07/2015 (id 

12527091), o que impede a sua reintegração na posse do imóvel em 

questão, mediante o preenchimento apenas dos requisitos objetivos 

previstos no artigo 561 do NCPC. Do mesmo modo, atento ao poder geral 

de cautela do Juízo, não foi possível verificar a probabilidade do direito ou 

o perigo de dano, necessários para a concessão de tutela provisória de 

urgência, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária a persistência da mora apontada (id 12527092) 

ou até mesmo da locação propalada locação a terceiros, não ressaindo 

ainda do simples processamento desta ação a potencialidade de lesão ao 

direito pretendido, seja ele material ou processual, acaso venha a ser 

reconhecido por ocasião da apreciação do mérito, mormente em razão da 

ausência de comprovação de efetivos atos de turbação ou esbulho. 

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS 

DA TUTELA POSSESSÓRIA. HERDEIRO. FALECIMENTO DA GENITORA. 

AQUISIÇÃO DA POSSE INDIRETA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE 

COMODATO AO COMPANHEIRO DA FALECIDA MÃE. AUSÊNCIA DE 

PROVA. POSSE ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. 1. O art. 1.197 do CC diz que o possuidor direto possui 

tutela possessória em face do possuidor indireto. Em que pese inexistir 

óbice para que ocorra o contrário (ou seja, a tutela do possuidor indireto 

face ao possuidor direto), é mister, para o deferimento da tutela 

possessória, a prova de posse anterior, nos termos do art. 927, inciso I, 

do CPC. 2. Hipótese em que a posse (indireta) do autor somente foi 

adquirida com o falecimento de sua genitora, enquanto que o réu 

demonstrou o exercício de atos possessórios muito anteriores a este 

evento, o que derrui a possibilidade de retomada do bem por esta via. Mais 

a mais, não possuindo o bem de forma direta (ou pelo menos assim não se 

comprovou), não poderia o autor sequer dar o bem em alegado comodato 

(igualmente não comprovado), eis que a finalidade de dito negócio jurídico 

é a cessão da posse direta que jamais teve o autor. (TJ-MG - AC: 

10702110049468005 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 

Data de Julgamento: 29/04/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 04/05/2015). Assim, não preenchidos os 

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

comporta deferimento, eis que não evidenciado o perigo de dano ou o 

risco ao resulta útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 

e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 20/08/2018, às 09:00 horas, para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 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 à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

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 (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, para maior agilidade processual, consigne que a parte autora 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de junho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012342-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 54 de 719



MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A (ADVOGADO)
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012342-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GABRIEL DA SILVA RÉU: JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO Vistos. 

Trata-se de pedido de reconsideração da parte autora relativamente ao 

indeferimento da tutela provisória de urgência por ele almejada, à luz dos 

documentos de id 13475214, os quais julga como suficientes para infirmar 

a decisão de id 13337220, demonstrando a probabilidade do seu direito. É 

o breve relato. Decido. Em que pese o conteúdo dos documentos 

acostados aos autos, tem-se que não são suficientes para afastar a 

controvérsia existente quanto a justeza da posse exercida sobre o veículo 

objeto da presente ação, depreende-se deles ainda o fato de que a parte 

autora conduzia o bem "com capacidade psicomotora alterada em razão 

de influência de álcool ou de outra substância psicoativa", de maneira que 

vislumbro no caso em verdade a possibilidade de dano inverso. Não 

obstante, dada a celeuma instaurada sobre o bem, defiro medida cautelar 

de restrição à sua transferência, constituindo-a através do sistema 

RENAJUD, cujo comprovante segue em anexo. Ademais, cumpra-se a 

decisão de id 13337220 com a urgência necessária para que não reste 

prejudicada a audiência já designada. Às providência. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008279-22.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CONSTRUTORA 3N LTDA - EPP, ANTONIO BENEDITO DA SILVA RÉU: 

MARIA JOSE PIRES, ROBISON XAVIER PIRES Vistos e etc. Trata-se de 

Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e 

Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por CONTRUTORA 3N LTDA – EPP ANTONIO BENEDITO DA SILVA em face 

de MARIA JOSÉ PIRES e ROBISON XAVIER PIRES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Foi determinado a intimação do autor para efetuar 

o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção. Intimado, o autor compareceu 

aos autos, permanecendo inerte quanto a determinação acima. É o 

relatório. Decido. Intimado por seu advogado para dar prosseguimento ao 

feito, promovendo o recolhimento das custas judiciárias, o autor não 

atendeu ao chamado judicial. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos dos arts. 290 do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037784-92.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IRENE LUCAS SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que IRENE LUCAS SOARES move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.06.2017, 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. 11159980, 11159988, 11159992, 11159997, 11160001 . 

Devidamente citada (id. 11201870 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 12737913 ), arguindo preliminarmente: I – Da alteração 

do Polo Passivo; II – Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio; III – Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e 

a Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 12792977 . 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. 12344704 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13240049 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13411290 . 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 

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 
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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. DA NÃO COMPROVAÇÃO 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, 

mas que não obteve resposta. No entanto, 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. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação 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. 11159992), 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. 12344704). 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 13.06.2017, 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 
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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. 12344704), 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): PUNHO 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 PUNHO 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 punhos 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 50%, 

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: - PUNHO DIREITO: *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 

(13.06.2017) 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002924-31.2018.8.11.0041 AUTOR: 

ARTHUR MURILO MEDEIROS BARRIONUEVO ALVES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ARTHUR MURILO 

BARRIONUEVO ALVES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 15.05.2017, 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. 

11702914, 11701716, 11702679, 11702649 . Devidamente citada (id. 

11807761 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 
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12435958 ), arguindo preliminarmente: I – Da alteração do Polo Passivo; II – 

Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio; III – Da 

Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 13261549 . 

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. 12938663 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13414951 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13361066 . 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 

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. DA NÃO COMPROVAÇÃO 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, 

mas que não obteve resposta. No entanto, 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. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação 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 Atendimento (id. 11701716), 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 Atendimento 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. 12938663). 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, 
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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 15.05.2017, 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 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. 12938663), 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): OMBRO 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 OMBRO DIREITO 75% INTENSA [...]” 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 ombros 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, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% 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: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 
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13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 

2.531,25 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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (15.05.2017) 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, 19 de junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037995-31.2017.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

CARLOS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIZ CARLOS DE SOUZA move em desfavor 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.09.2017, 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. 11188188, 11188199, 11188232, 11188252, 

11188262, 11188274, 11188288 . Devidamente citada (id. 11307236 ), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 12753577 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da alteração do Polo Passivo; II – Da Necessidade de 

Realização de Pedido Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 12927045 . 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. 

12367006 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13414951 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13229764 . 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 

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 
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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. 

11188274), 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 Atendimento 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. 12367006). 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 25.09.2017, 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 

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. 12367006), 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): PÉ 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 
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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 PÉ ESQUERDO 25% LEVE [...]” 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 pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, 

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: - PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% sobre 

R$ 6.750,00 = 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 

(25.09.2017) 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, 19 de 

junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002212-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MORAES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002212-41.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIS 

CESAR MORAES DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIS CESAR MORAES DE PAULA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

12.12.2017, 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. 11588411, 11588462, 11588483, 11588504, 

11588544, 11588621 . Devidamente citada (id. 11722945 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 12919896 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da alteração do Polo Passivo; II – Da Necessidade de 

Realização de Pedido Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 13261784 . 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. 

12929303 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13414029 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13397590 . 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 

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 - 
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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. 

11588504), 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 Atendimento 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. 12929303). 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 12.12.2017, 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 

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 
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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. 12929303), 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): PUNHO 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 PUNHO 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 punhos 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 50%, 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: - PÉ DIREITO: *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 (12.12.2017) 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, 19 de junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003459-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR FILHOS (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003459-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIONOR FILHOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLAUDINOR FILHOS move em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, 

em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.07.2017, 

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. 11779755, 11779743, 11779690, 11779641, 

11779649, 11779626, 11779591 . Devidamente citada (id. 11722945 ), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 12553274, 

12553278, 12553283, 12553290, 12553296, 12553297, 12553302, 

12553306, 12553311 ), arguindo preliminarmente: I – Da alteração do Polo 

Passivo; II – Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo 

Prévio; III – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 13226508 . 

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. 12935233 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13301721 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13419534 . 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 
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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 

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. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. 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. 

11779641), 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 Atendimento 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. 12935233). 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 19.07.2017, 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 
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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. 12935233), 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): PUNHO 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 PUNHO DIREITO 75% INTENSA [...]” 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 punhos 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, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% 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: - PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No 

caso em tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), tendo a seguradora observado à época a graduação da 

lesão sofrida e inclusive pago o valor máximo estabelecido em lei, sendo 

assim nada mais é devido a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido 

em 19 de julho de 2017. O parecer de análise médica anexado ao id. 

12935233, bem como os comprovantes de transferência de valores (id. 

12553290), corroboram a afirmativa da ré, no sentido de que pagou a 

indenização do seguro obrigatório. Desta feita, indevida a indenização aqui 

pleiteada. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

de seguro obrigatório proposta por CLAUDINOR FILHOS, em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Custas e honorários 

pelo autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, 

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

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 12 da LAJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.R.I. Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023247-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE MORAIS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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SANDRA DE MORAIS NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

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

seu levantamento (id. 13748924). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

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

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

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

requerido (id. 13748924 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 4489824 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016364-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DIAS DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016364-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDIMAR DIAS DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Antes da regular citação da requerida a autora 

compareceu (id. 13708372), pugnando pela desistência do feito. Note-se, 

que não houve citação da requerida, sendo, assim, desnecessária a oitiva 

da mesma. Desta forma, 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. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da 

ausência de resistência à lide, ao que já restou concedida a gratuidade, 

inexistindo, assim, custas a serem quitadas. P.R.I. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015993-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015993-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO DAS NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Antes da regular citação da requerida a autora 

compareceu (id. 13708266), pugnando pela desistência do feito. Note-se, 

que não houve citação da requerida, sendo, assim, desnecessária a oitiva 

da mesma. Desta forma, 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. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da 

ausência de resistência à lide, ao que já restou concedida a gratuidade, 

inexistindo, assim, custas a serem quitadas. P.R.I. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016020-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE SOUSA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016020-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JHONATAN DE SOUSA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Antes da regular citação da requerida a 

autora compareceu (id. 13747188), pugnando pela desistência do feito. 

Note-se, que não houve citação da requerida, sendo, assim, 

desnecessária a oitiva da mesma. Desta forma, 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. Deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios, em razão da ausência de resistência à lide, ao que já restou 

concedida a gratuidade, inexistindo, assim, custas a serem quitadas. P.R.I. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017608-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN QUIRINO DE ANDRADE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT0010138A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017608-29.2016.8.11.0041. AUTOR: 

LUAN QUIRINO DE ANDRADE DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora em petição 

conjunta com a credora compareceu aos autos (id. 13591349 pág. 01/03, 

13591361, 13591370), informando que foi entabulado acordo com a 

devedora, o comprovante de depósito do montante acordado foi juntado 

aos autos nos (ids. 13591380 e 13591383). É o relatório. Decido. O acordo 

preenche os requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, extinguindo o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 487, III, “b” e 924 II ambos do 

CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Expeça-se o competente 

alvará, conforme requerido (id. 13591349 pág. 02), o qual possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 3232701 

pág. 01), devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito em julgado, 

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

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011640-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SUELI NORA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011640-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUELI NORA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 13691941). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

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

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

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

13691941 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 6087735 pág. 01), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003583-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARY RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003583-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUARY RIBEIRO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

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

seu levantamento (id. 13691935). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

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

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

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

requerido (id. 13691935 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 4820076 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022604-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIETY DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022604-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDIETY DO NASCIMENTO SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

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

seu levantamento (id. 13682574). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

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

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

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

requerido (id. 13682574 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 9103555 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010270-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON XAVIER SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010270-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WANDERSON XAVIER SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

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

seu levantamento (id. 13682294). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

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

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

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

requerido (id. 13682294 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 5859140 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 
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levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009153-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES OAB - MT0012252A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009153-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAIMUNDO RODRIGUES MENDES EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 13680982). É o relatório. Decido. 

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

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

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

conforme requerido (id. 13680982 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 5617985 pág. 01), 

devendo ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo 

do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. § 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo. Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014075-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014075-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE ANTONIO RODRIGUES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 13623029). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

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

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

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

13623029 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 6815554 pág. 01), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016180-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016180-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDINEI DO ESPIRITO SANTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

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

seu levantamento (id. 13607455). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

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

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

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

requerido (id. 13607455 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 7326270 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015788-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015788-38.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VENICIO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 
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levantamento (id. 13609528). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

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

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

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

13609528 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 7287833 pág. 01), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022717-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES APARECIDO GONCALVES (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022717-24.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAMES APARECIDO GONCALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

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

seu levantamento (id. 13595015). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

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

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

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

requerido (id. 13595015 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 4436206 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021913-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLA DE OLIVEIRA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021913-22.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MIKAELLA DE OLIVEIRA SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu 

aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

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

seu levantamento (id. 13689770). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

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

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

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

requerido (id. 13689770 pág. 01), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 9027000 pág. 01), devendo 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: 

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038726-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038726-27.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLEITON JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEITON JOSE DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.10.2017, 

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. 11257107, 11257108, 11257109, 11257110, 

11257111, 11257112, 11257113, 11257114 . Devidamente citada (id. 

11309685 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

12056540 ), arguindo preliminarmente: I – da Inclusão da Seguradora Lider 

no Polo Passivo; II – Da Ausência de Comprovação de Entrega da 

Documentação; III – Da Ausência de Requerimento Administrativo; IV – 

Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 12455461 . 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. 12370558 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13150489 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13420853 . 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 INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. 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 
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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 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que 

o autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, 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. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à 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 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. 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. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece 

requisitos para solicitação da indenização securitária na via administrativa, 

deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na 

obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal requisito 

poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia médica, 

objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a 

preliminar de ausência de laudo do IML. 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. 11257112), 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. 12370558). 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, 
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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 07.10.2017, 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 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. 12370558), 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): PÉ 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 PÉ DIREITO 75% INTENSA [...]” 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 pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa 

(75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 75%, 

perfazendo o total de 37,5% 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: - PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *75% sobre 

R$ 6.750,00 = R$ 5.062,50 Total: R$ 5.062,50 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 
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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$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.10.2017) 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 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, 25 de 

junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028305-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028305-75.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

09.03.2017, 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. 9824137, 9824142, 9824147, 9824152, 

9824154, 9824158, 9824160, 9824161, 9824164, 9824166, 9824167 . 

Devidamente citada (id. 9889742 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 11054515, 11054517, 11054518, 11054519, 11054520, 

11054521, 11054522, 11054523, 11054524 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Comprovante de Residência em nome de 

Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 11424116 . 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. 11127169 . A parte autora não se 

manifestou acerca do laudo pericial, conforme atesta certidão de id. 

13310667 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

11691922 . 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. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. 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. 

9824158), 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. 11127169). Pretende a parte autora o recebimento 
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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 09.03.2017, 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 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. 11127169), 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 E OMBRO 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 75% INTENSA 2ª Lesão 

OMBRO 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. Lesão 1 - 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), 
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sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 52,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda de um dos 

ombros 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 50%, 

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: Lesão 1 - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 

Lesão 2 - OMBRO DIREITO: *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 Lesão 1 + Lesão 2 = 

R$ 8.775,00 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$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(09.03.2017) 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, 25 de 

junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004319-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON SANTOS SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004319-92.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WEVERSON SANTOS SIMOES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WEVERSON SANTOS SIMÕES move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.05.2016, 

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. 4874777, 4874797, 4874799, 4874803, 4874809, 

4874831, 4874836 . Devidamente citada (id. 4941444 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 6711708 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 6768033 . 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. 13256969 . A parte autora não se 

manifestou acerca do laudo pericial, conforme atesta certidão de id. 

13320501 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13435459 . 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 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 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. 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. 

4874809), 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 
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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. 13283311). 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 16.05.2016, 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 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. 13283311), 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): ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL (...) 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 ESTRUTURA CRANIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” 

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 
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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 da estrutura crânio facial terá a vítima direito 

a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o 

total de 10% 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: MEMBRO 

INFERIOR DIREITO: *100% sobre R$ 13.500,00 = $ 13.500,00 *10% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 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$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.05.2016) 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. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta 

indicada id. 13527121, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 

– CGJ. 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, 25 de junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037778-85.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIANA MORAES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FLAVIANA MORAES VIEIRA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.09.2017, 

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. 11159420, 11159426, 11159430, 11159433, 11159439 

. Devidamente citada (id. 11201680 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 12734785 ), 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. 12791310 . 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. 

12338850 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13238722 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13435511 . 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 

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 
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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. 

11159430), 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. 12338850). 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 13.09.2017, 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 

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. 12338850), 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): SEGMENTO 

COLUNA CERVICAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 
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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 SEGMENTO COLUNA CERVICAL 25% LEVE [...]” 

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 segmentos da coluna cervical 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, leve (25%) a perda 

da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25%, perfazendo o 

total de 6,25% 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: - 

SEGMENTO COLUNA CERVICAL: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 

*25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 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$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (13.09.2017) 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, 25 de 

junho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002899-18.2018.8.11.0041
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MARIA ROSA DOS SANTOS (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002899-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA ROSA DOS SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA ROSA DOS SANTOS move em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, 

em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.09.2016, 

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. 11698706, 11698904, 11699035, 11699222, 

11699241, 11699271 . Devidamente citada (id. 11807573 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 12327751, 12327754, 

12327762, 12327771, 12327781, 12327786, 12327789, 12327794 ), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Inépcia – 

Fatos Narrados não Decorrem Logicamente a Conclusão dos Fatos; III – 

Satisfação da Indenização em Esfera Administrativa. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 13226615 . 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. 

13301850 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13405833 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13442053 . 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. INÉPCIA – FATOS NARRADOS NÃO DECORREM LOGICAMENTE A 

CONCLUSÃO DOS FATOS. Alega à seguradora ré, em síntese, que a 

narrativa dos fatos não decorrem logicamente a conclusão. Pois bem, em 

análise detida dos autos, verifica-se que por lapso o advogado da 

requerente em sua peça inicial, constou como data do acidente a data de 

12.09.2016, porém como se observa no boletim de ocorrência tal data se 

refere ao registro do boletim de ocorrência e não a data do sinistro, este 
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datado em 08.09.2016 conforme se extrai do Boletim de ocorrência 

acostado ao id. 11698706. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE 

PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Não há que se 

falar em falta de interesse de agir, em razão de estar consolidado o 

entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, mas 

relativo à obtenção de parte do direito legalmente assegurado. Assim não 

traduz renúncia a este direito e, muito menos, extinção da obrigação. 

Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a indenização deve ser 

proporcional ao grau da lesão, descontado o valor recebido 

administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 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. 

11698706), 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. 12936091). 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 08.09.2016, 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 

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. 12936091), a qual afirma 
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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): PÉ 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 PÉ DIREITO 25% LEVE [...]” 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 pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, 

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: - PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% sobre 

R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No caso em tela extrai-se 

que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

tendo a seguradora observado à época a graduação da lesão sofrida e 

inclusive pago o valor máximo estabelecido em lei, sendo assim nada mais 

é devido a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 08.09.2016. 

O parecer de análise médica anexado ao id. 12936091, bem como os 

comprovantes de transferência de valores (id. 12327794), corroboram a 

afirmativa da ré, no sentido de que pagou a indenização do seguro 

obrigatório. Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, Julgo Improcedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de seguro 

obrigatório proposta por MARIA ROSA DOS SANTOS, em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Custas e honorários 

pelo autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

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

contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 12 da LAJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019337-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018295-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BOSCO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014351-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018224-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA DE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014852-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ANTONIO DE SOUSA (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)
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035587-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERLAN DOS SANTOS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015626-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013916-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CATELAO (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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012683-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS INACIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022904-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO REIS DA GUIA (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027102-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011201-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES (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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025413-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEDRO CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024489-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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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: 1005581-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GUSTAVO DE ALENCAR SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004020-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR DE SIQUEIRA (AUTOR)

LEILA ANGELICA DE CAMPOS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO CPA IV (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6499/O (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: 1000122-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISCIANY ALINE VAZ GUIMARAES AQUINO VILELA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132746 Nr: 24175-93.2016.811.0041

 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: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, 

LENIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE SAMPAIO LARA, ORLANDO PIZZI 

FILHO, RICARDO PIZZI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls.80

Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art.257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065408 Nr: 53378-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE HENRY ANDRADE SILVA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO, 

JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R.R. DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls.77

Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art.257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 742537 Nr: 39429-82.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE PAES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:3.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

Antecipação de Tutela, em que Eunice Paes da Silva move em desfavor do 

Banco do Brasil S/A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.195/198).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080973 Nr: 2011-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Trata-se de Ação de Declaração de Inexistencia de Débitos Cumulada 

com Indenização por Perdas e Danos com pedido de Liminar de Sustação 

de Negativação, em que Jean Michels move em desfavor de Claro S/A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela Requerida.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 792234 Nr: 46331-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899597 Nr: 29512-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA DE MESQUITA, 

NACIONAL IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO, VENDA E COMPRA DE IMPOVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS RESGATE LTDA, ALCINDO FERNANDEZ, 

DORLENE GOES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDDYLANGE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10871

 As partes entabularam acordo conforme se vê às fls. 37/69, requerendo 

a homologação e a extinção do feito.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários conforme o acordado entre as partes.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

No mais, defiro o pedido de item F da petição de acordo. Intime-se a parte 

executada para informar os dados bancários para levantamento dos 

valores bloqueados, no prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825102 Nr: 31114-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMA FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA 

SERRALHERIA LTDA, LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1098867 Nr: 10128-17.2016.811.0041

 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: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FORTE DA SILVA ME, 

COTRIM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:15.373/MT

 Ante a certidão de fls. 195, nomeio Curador Especial, o Defensor Público 

que atua nesta Vara, para fazer a defesa do requerido.

Intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para ciência 

desta decisão e providências cabíveis à espécie.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1148826 Nr: 31186-76.2016.811.0041

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17.277

 Trata-se de Ação de Execução por quantia certa fundada em título 

executivo extrajudicial, em que Condomínio Hotel M.G.Flags move em 

desfavor de Concorde Construtora e Empreendimentos Imobiliários.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.260).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1147570 Nr: 30647-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL - IND. E COM. DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato P. Bonilha - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato P. Bonilha - 

OAB:3.844/MT

 Intime-se o exequente para apresentar demonstrativo de cálculo 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089194 Nr: 5795-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONE THOR SYSTEMS COMPANY LIMITED, TD 

WORLD COMERCIO DE BEBIDAS, ELETRONICOS E ARTIGOS DE 

COLCHOARIA LTDA EPP, MISAEL MARTINS DA SILVA, TD WORLD EQUIP. 

INF. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY ALCIR GUERRA - 

OAB:97.073/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de fls. 225, nomeio Curador Especial, o Defensor Público 

que atua nesta Vara, para fazer a defesa do requerido.

Intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para ciência 

desta decisão e providências cabíveis à espécie.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916349 Nr: 41010-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR ANGELO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO E GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:16155

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815857 Nr: 22306-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉZIA RONDON DE PAULA, ELMO ENGENHARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, GENÉZIA RONDON 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO EULÁLIO FERNANDES 

- OAB:29.722 GO, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15547/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 858359 Nr: 320-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MACHADO DE SOUZA, MARDEN 

MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB:2.030/MT

 Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos Pelo Procedimento Sumário 

em que Liberty Seguros S.A move em desfavor de Centrais Elétricas 

Mato-grossenses S.A – CEMAT.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.104).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 No mais, expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 

dado bancários indicados às fls.107.

Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806625 Nr: 13108-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099

 Defiro o pedido de fls.109.

Assim, proceda-se com o desentranhamento dos documentos 

requisitados às fls.109, mediante cópia e certidão nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 858229 Nr: 204-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DELOJO DE MORAES, BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIR DE ALMEIDA SANTOS, MARIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 85 de 719



BERNAHDETT MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASTRO LIMA DE SOUZA - 

OAB:3.048/RO, HELENA VANINI BRUNO - OAB:17153

 Defiro o pedido de fls.132 para levantamento dos valores penhorados via 

BACENJUD.

Assim, expeça-se alvará em favor da parte requerente observando-se os 

dados bancários indicados às fls.136.

Ante o pedido de suspensão de fls.132, determino a SUSPENSÃO do 

andamento deste feito, arquivando-o provisoriamente.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 395738 Nr: 30963-70.2009.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE URBANISMO S/A, 

INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:169451/SP, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Diante da impossibilidade de acordo entre as partes dou prosseguimento 

ao feito, designando nova data de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 10/08/2018, às 14h.

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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 861176 Nr: 2668-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CRISTIANE MELCHIOR, JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED SÃO PAULO - COOPERTIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES - 

OAB:17.001/MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JEBER 

JUABRE JUNIOR - OAB:122143, JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - 

OAB:136837, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:3418-A/MT, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173351/SP

 Diante do teor da petição de fl. 1.927, intime-se o perito para que 

manifeste sobre a possibilidade de realização da perícia na residência da 

autora Mara Cristiane Melchior, agendando data e horário, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090910 Nr: 6533-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE APARECIDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se alvará do valor depositado às fls. 43, observando-se os 

dados bancários indicados à fl. 49.

Após, arquive-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081387 Nr: 2246-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANA VALENTIM NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimo o(a) advogado(a) D. MILTON JOSE AMORIM VIEIRA 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914302 Nr: 39707-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL INACIO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16.103 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito C/C Perdas e Danos em 

que Natanael Inacio dos Santos move em desfavor de Banco Bradesco 

S.A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.113).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 No mais, expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 

dado bancários indicados às fls.117

Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859551 Nr: 1380-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:66.708/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos Pelo Procedimento Sumário 

em que Liberty Seguros S.A move em desfavor de Centrais Elétricas 

Mato-grossenses S.A – CEMAT.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.104).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 No mais, expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 
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dado bancários indicados às fls.107.

Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1042210 Nr: 42590-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOD, JOANITA SOARES PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Manifeste-se a parte requerida acerca da petição e documentos de fls. 

175/190, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 755584 Nr: 7624-77.2012.811.0041

 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: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os termos do Provimento nº 004/2008/CM, que atribuiu nova 

competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, 

mormente em seu art. 1º, inciso I, que criou as Varas Especializadas em 

Direito Bancário, determino a redistribuição da presente ação a uma das 

Varas Especializadas, uma vez que os autos versam sobre operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168246 Nr: 39391-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ARRUDA SILVA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Considerando os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração de 

fls.115/118, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107351 Nr: 13542-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI APARECIDO COUTINHO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Considerando os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração de 

fls.146/147, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após conclusos,

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803006 Nr: 9470-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MARINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11.665/MT

 Manifeste-se a parte requerida acerca do pedido de desistência às fls.64, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 393547 Nr: 29044-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Miceli Filho - 

OAB:RJ 48237, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - OAB:80687, Luciana 

da Silva Freitas - OAB:RJ 95337, Verônica Cuiabano Figueiredo - 

OAB:RJ 176437

 Às fls.659/660-v, a parte requerida informou o depósito do valor da 

condenação referente ao pagamento da condenação.

A parte autora, devidamente intimada para manifestação, discordou dos 

termos da petição e alega que o valor foi depositado a menor, bem como 

pugnou pelo levantamento do valor incontroverso depositado 

(fls.692/718).

Diante disso, entendo necessária a elaboração de cálculos para dirimir a 

controvérsia.

Posto isto, determino a remessa dos autos à Contadoria para o seu mister.

Na sequência, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos 

cálculos da Contadoria Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os autos.

No mais, defiro o pedido para o levantamento do valor incontroverso. 

Assim, expeça-se alvará em favor do exequente, observando-se os 

dados bancários indicados à fl.694.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 402589 Nr: 34584-75.2009.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA DO PRADO, JOSÉ ALSELMO 

MONTEIRO NASCIMENTO, RONALDO INÁCIO BOKORNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:204781/SP, IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO - 
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OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379, LINCOLN WALTER DENIER HUERGO 

BAURMEISTER - OAB:11754 MT

 Intime-se a parte autora para que informe se ainda há interesse na 

produção de prova pericial, consoante requerido às fls. 244, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1126721 Nr: 21613-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em que 

Firmino Gomes Barcelos move em desfavor de Banco do Brasil S.A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.190/192).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 No mais, expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 

dado bancários indicados às fls.194

Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749641 Nr: 1063-37.2012.811.0041

 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: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID GUILHERME BRITO 

CORREA - OAB:MT 12351, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 59659

 Chamo o feito à ordem para retificar o item “5” da parte dispositiva da 

decisão de fls. 627/ 628-verso, fazendo constar que o ônus pelo 

pagamento da perícia ficará a cargo da parte autora, a qual solicitou a sua 

realização.

Por outro lado, indefiro o pedido de aplicação da penalidade de 

recolhimento do décuplo das custas processuais em desfavor da parte 

autora (fl. 642), pois em que pese à revogação da justiça gratuita à fls. 

627/628, nota-se que quando do recebimento da inicial o juiz que 

antecedeu nos autos visualizou a condição de hipossuficiência em um 

juízo de discricionariedade.

Assim, se o magistrado entendeu pelo deferimento da justiça gratuita 

antes, foi porque à época se adequava ao perfil de hipossuficiente, 

portanto, não havendo falar em aplicação da multa.

Por fim, considerando que o requerido informa à fl. 642, que não possui a 

via original do documento de fls. 168/170, intime-se o perito para que 

informe sobre a possibilidade de realização da perícia apenas com a cópia 

dos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076652 Nr: 58365-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LIMA DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Benefício do Seguro 

Obrigatório-DPVAT em que Roberto Lima de Campos move em desfavor de 

Porto Seguro S/A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.146).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 No mais, expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 

dado bancários indicados às fls.147

Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1147146 Nr: 30472-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Cuida-se de pedido formulado pela parte autora requerendo a aplicação 

da multa de 20% (vinte por cento), sob o fundamento de que o pagamento 

do valor acordado às fls.38 foi efetuado de forma intempestiva.

De plano, tenho que tal pedido não merece acolhimento, tendo em vista 

que conforme estipulado no acordo (fls.38), a requerida possuía o prazo 

de 20 (vinte) dias para o pagamento, a contar da data da publicação da 

sentença homologatória.

 Assim, considerando que a sentença homologatória foi publicada no 

primeiro dia do recesso forense (20/12/2016) pelo DJE.9920, momento em 

que os prazos processuais são suspensos, conforme dispõe o art.220, 

do CPC, o prazo para pagamento do acordo iniciou-se em 23/01/2017 e 

decorreria no dia 17/02/2017, de forma que é tempestivo o pagamento 

realizado pela parte requerida.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls.56 e, diante da satisfação do 

débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Sem condenação de custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1178879 Nr: 43422-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:23.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Cuida-se de Embargos à Execução ajuizada por Pedro Ferreira do 

Nascimento Neto.

Verifico que a parte embargante apesar de devidamente intimada para 

recolher às custas processuais, deixou transcorrer o prazo in albis, 

consoante certidão de fls. 43.

Nesse contexto, preleciona o artigo 290 do Código de Processo Civil que 

em caso de não ser cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida.

Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 290, do Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

estatuto processual.
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Fica desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua restituição à Requerente, mediante recibo nos 

autos.

Sem custas e honorários por ausência de angularização processual.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370019 Nr: 6524-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA - EPP, CAMILO DE LELIS MACHADO SILVA, JOÃO SERGIO SILVA, J. 

A. CARNEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALLO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15.766/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT, PAULO BASTOS BARREIROS NEVES - OAB:156009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SINOP-MT - OAB:SINOP

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a)Aline Yulika Antunes Yanagui 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 890741 Nr: 23736-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEBINA ALVES DA GUIA, PAULO ANDRE FELICIANO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORTOLETI, MARIA JACILANE 

FERREIRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15.088

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares e das provas pretendidas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 453107 Nr: 25069-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ACACIO RODRIGUES, ALESSANDRO 

JACARANDA JOVE, VALMIR DIAS GUIMARÃES, HELDER DA SILVA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, ASSIS SOUZA OLIVEIRA - OAB:8107/MT, 

JACKSON WILLIAN DE ARRUDA - OAB:6.369/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 manifestar sobre a impugnação 

de fls. 327/333, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 394384 Nr: 29685-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURESIO NASCIMENTO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a)HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080383 Nr: 1696-09.2016.811.0041

 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: SAVANA LEAO FACHONE ME, SAVANA LEAO 

FACHONE, SAVANA LEAO FACHONE, JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIIYAMA - OAB:12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/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 as alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1198814 Nr: 4226-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETTI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CORRAL MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12.739

 Certifico e dou fé que procedi à republicação da decisão de fls. 90, tendo 

em vista que o nome do advogado da publicação de fls. 91 não 

corresponde com ao do substabelecido.

 Decisão de fls. 90: Cuida-se de execução provisória com fulcro no art. 

520 do CPC.

Alega a parte exequente que na ação geradora do título executivo, o 

executado foi beneficiado com a gratuidade da justiça, contudo, possui 

cerca de 10 (dez imóveis) o que demonstra a carência de recursos.

Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se o executado para que se 

manifeste a respeito de tal pedido e, se for o caso, traga aos autos 

documentos que comprovem a sua insuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 266076 Nr: 23836-86.2006.811.0041

 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): CONSTRUTORA FERRER LTDA, JOSÉ 

BATISTA CORRÊA FERRER, AULICA MARQUES FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 

9534, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - OAB:4313 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Defiro o pedido de suspensão da execução por 120 (cento e vinte) dias, 

consoante formulado às fls. 238/239.

Finda a suspensão, intime-se a parte exequente para manifestar acerca 
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do prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 326540 Nr: 26150-68.2007.811.0041

 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: PLANOS CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Trata-se de Ação Ordinária de Prorrogação de Contrato c.c Renovação 

ajuizada por Planos Construções, Comércio e Serviços Ltda em desfavor 

da João Arcanjo Ribeiro.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos, consoante acordo noticiado às fls. 789/792.

Assim, diante do termo de acordo apresentado, a homologação do acordo 

pactuado é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre 

as partes nos autos, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios, restou estabelecido no acordo que 

ficarão a cargo das partes, arcando cada uma com o custo do seu 

respectivo patrono.

Por fim, no tocante a eventuais custas processuais remanescentes, 

ficarão a expensas da parte autora, conforme acordado.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391370 Nr: 27040-36.2009.811.0041

 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): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ

 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 de crédito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 252769 Nr: 18516-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT, THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO - OAB:21.402

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acercados dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1166212 Nr: 38490-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WADSON NICANOR PERES 

GUALDA - OAB:10342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

ARRAIS - OAB:282.826/SP, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

ROGÉRIO ROGERIO GUILHERME - OAB:6.763/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 as alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768459 Nr: 21352-88.2012.811.0041

 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: SARA CARVALHO SELL, GISELLE CARVALHO SELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CORRAL MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORRAL MORALES 

- OAB:7641-B/MT, RICARDO BASSO - OAB:12.739

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 493/521, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 5307 Nr: 3639-91.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SELMA ALVES DE OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSÉ TADEU R. DE AMORIM - 

OAB:4536, JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - 

OAB:9.187/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. 322/323, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885211 Nr: 20008-04.2014.811.0041

 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: FRANCISCA DAS CHAGAS BREUNIG FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 491, no valor de R$ 3.000,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033636 Nr: 38416-09.2015.811.0041
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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: JOANICE SOUZA CRUZ MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCELAINE CARNEIRO NEVES - ME, 

GILCELAINE CARNEIRO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 136, no valor de R$ 3.000,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375946 Nr: 12106-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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 retirar a Carta Precatória 

expedido, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915284 Nr: 40391-03.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, ZIRLANE 

FRANCO GODOY DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON CABRAL, NADIR DUARTE DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-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 NADIR DUARTE DE 

ARRUDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092799 Nr: 7408-77.2016.811.0041

 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: MARCOS DA SILVA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 149/152, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080999 Nr: 2027-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL VANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CUNHA 

TAI PORA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA CARVALHO - OAB:8649

 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. 103/104, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130881 Nr: 23360-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO APARECIDO DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 91/94, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164392 Nr: 37713-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO PARICIDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 151/154, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1146832 Nr: 30365-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARYLA ELIZABETH CORRÊA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EUZÉBIO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20.929/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. 94/95, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744284 Nr: 41316-04.2011.811.0041

 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: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA PAPEIS LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A, BANCO SOFISA 

S/A, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRÃO LOWENTHAL - 

OAB:23.254 SP, ALEXANDRE PIRES MARTINS LOPES - OAB:173.583 

SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 

14992-A, CESAR COSTA DE OLIVEIRA - OAB:271.513 SP, DALTON 

ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12.409-A, FERNANDO KOIN KROUNSE 

DENTES - OAB:274.307 SP, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, RICARDO 

FERRARESI JUNIOR - OAB:163.085, VANDERLEI SANTOS DE MENEZES - 

OAB:165.393 OAB/SP

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a advogada do requerido 

Banco Industrial junte as vias originais do substabelecimento e da carta de 

preposição.

Por fim, intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da 

proposta de acordo feita pelo requerido Banco Industrial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1051336 Nr: 47113-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO KENJI MOGARI, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.475/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JR - OAB:8578

 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 a proposta de honorários pericias fls. 342, no valor de R$ 3.000,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 102997 Nr: 16127-39.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GERALDO ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN VEÍCULOS DVENTURE 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-ME, TAIRONE CONDE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Cezar da Silveira - 

OAB:4.555/MT, LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, CLARISSA MARIA DA COSTA OSCHOVE - 

OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7979/MT, Joaqui Fábio mielli camargo - OAB:2680, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT, Silvia Regina Felismino de Campos - 

OAB:125472/SP, TAIRONE CONDE COSTA JÚNIOR - OAB:42.457 SC

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXECUTADO, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, acerca da penhora realizada 

conforme termo de fls. 862, ficando por este ato constituído depositário do 

bem, para querendo manifestar no prazo legal. INTIMO ainda o EXEQUENTE 

para providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário, nos termos 

do art. 844, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763552 Nr: 16140-86.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO BARROZO FERNANDES, MARIA DO 

CARMO BORGES, PAULO COSTA MOYA, RUTH PEREIRA MOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.499

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS, para devolução dos autos nº 

16140-86.2012.811.0041, Protocolo 763552, 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.: 821584 Nr: 27774-45.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE MOURA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 17992-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - 

OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIRON FERNANDES 

DIAS, para devolução dos autos nº 27774-45.2013.811.0041, Protocolo 

821584, 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.: 1286332 Nr: 3679-72.2018.811.0041

 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: LETÍCIA POTENZA BALDUINO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT

 Intimação da embargante da decisão proferida nos autos em apenso nº 

22275-80.2013: "Em decisão de fls. 396/398 resolveu-se inúmeros 

incidentes pendentes nos autos, ao que se rejeitou a manifestação do 

executado (fls. 306-308), deferindo-se a desistência da penhora pelo 

exequente das cotas de consórcio pertencentes ao executado. Houve, 

ainda, deferimento da penhora da meação do executado em bens 

registrados em nome da sua esposa, com a realização de determinação 

de bloqueio de valores através do BACENJUD, e consulta nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.O sistema BacenJud localizou o montante de R$ 

5.978,85 (cinco mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos), ao que efetuou o bloqueio e consequente transferência dos 

valores à conta única do Poder Judiciário (fl. 363/364).O exequente 

pleiteou a intimação de empresa de consórcio para que prestasse 

informações, bem como expedição de alvará para liberação dos valores 

penhorados via BacenJud, além de penhora e avaliação de veículos.O 

exequente manifestou-se nos autos (fls. 377/379), solicitando a 

homologação do cálculo apresentado, na qual o valor do débito exequendo 

corresponderia ao montante de R$ 50.039,93 (cinquenta mil e trinta e nove 

reais e noventa e três centavos), descontando-se 50% do valor 

bloqueado via BacenJud, ao que se propôs efetuar o depósito de 30% do 

referido montante e o saldo remanescente quitado em 06 (seis) 

parcelas.Determinou-se a manifestação do exequente quanto ao pleito 

formulado pelo executado (fl. 386), ao que o mesmo concordou com o 

acordo apresentado, pleiteando a liberação de 50% do montante 

bloqueado via BacenJud, no valor de R$ 2.999,70 (dois mil novecentos e 
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noventa e nove reais e setenta centavos).Exarou-se decisão 

homologatória (fl. 388), consolidando-se o valor exequendo, bem como 

admitindo o parcelamento do débito em questão em 06 (seis) parcelas, 

após o depósito de 30% do total da obrigação, ou seja R$ 15.011,98 

(quinze mil e onze reais e noventa e oito centavos). Por fim, autorizou-se a 

expedição do alvará para levantamento de 50% do montante bloqueado 

via BacenJud.O executado realizou o depósito do montante referente a 

30% do débito exequendo (fls. 389/390).É interessante consignar que 

apenso ao presente feito encontra-se os Embargos de Terceiro de cód. 

1286332, interposto pela cônjuge do executado, na qual a mesma afirma 

que “... a dívida do executado contraída com o exequente foi realizada 

para fins que beneficie o casal.” (fl. 05), e na sequência a embargante 

pleiteia a devolução de 50% do valor bloqueado via BacenJud.Desta 

forma, determino:a) Cumpra-se, o já determinado na decisão homologatória 

de fl. 388, principalmente ante a irresignação da terceira embargante, 

expedindo-se o necessário alvará do montante de R$ 2.999,70 (dois mil 

novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos);b) Proceda-se à 

imediata devolução dos demais valores bloqueados à cônjuge do 

executado (terceira), respeitando-se, assim, a meação em questão;c) 

Autorizo, ainda, o levantamento dos valores depositados pelo executado a 

título de pagamento de 30% da dívida executada, devendo, assim, ser 

expedido o respectivo alvará.Saliento, ainda, que o valor remanescente do 

débito, ou seja R$ 35.027,95 (trinta e cinco mil e vinte e sete reais e 

noventa e cinco centavos) deverá ser quitado em 06 (seis) parcelas 

mensais, atualizadas pelo INPC, através de depósito judicial, conforme 

decisão de fl. 388 proferida em 23.05.2018, que foi disponibilizada no DJE 

nº 10265, de 29/05/2018 e publicada no dia 30/05/2018.Note-se, 

entretanto, que na r. decisão de fl. 388 não houve fixação do prazo para 

depósito do montante de 30% da dívida exequenda. Nesse sentido, o CPC 

estabelece que em seu art. 218, § 3º que “inexistindo preceito legal ou 

prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática 

de ato processual a cargo da parte.”Nesse sentido, o depósito deveria ter 

ocorrido até o dia 08.06.2018. O depósito foi realizado em 12.06.2018 com 

a respectiva correção. Contudo, advirto o executado que OS DEMAIS 

PAGAMENTOS DEVERÃO SER REALIZADOS ATÉ O DIA 08 DE CADA 

MÊS, sendo certo que se a aludida data for dia bancário não útil, o 

pagamento deverá ser realizado no dia seguinte, sob pena de incidência 

de juros de 1% a.m. (art. 916, CPC), vencimento das prestações 

subsequentes, o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos 

atos executivos e a imposição de multa de dez por cento sobre o valor 

das prestações não pagas (art. 916, § 5º, I e II do CPC).Desde já, autorizo 

o levantamento das parcelas depositadas, mediante a expedição de 

alvará, na forma do que estabelece o § 2o do art. 916 do CPC. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de junho de 2.018Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 753277 Nr: 5164-20.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ELIAS DE REZENDE, CÁTIA LUCIA COSTA DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - OAB:5.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, LILIAN ALVES MARTINI - OAB:13692/MT, RAIMAR 

ABILIO BOTTEGA - OAB:3.882

 Ante o exposto, conheço dos embargos, mas não os acolho, mantendo 

incólume a sentença atacada.Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021912-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA OAB - 023.835.931-09 

(REPRESENTANTE)

MARIA ANTONIA MACEDO DE SOUZA OAB - 029.085.841-07 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021912-37.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015983-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES FRANCISCO BARBOSA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015983-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015805-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015805-74.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022606-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022606-40.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012365-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012365-70.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022591-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA PEDROSA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022591-37.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015791-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015791-90.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032411-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIANE PRISCILA PEDROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032411-80.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032104-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. D. S. (AUTOR)

SANDRA SOARES DE SOUZA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032104-29.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestarem quanto à possibilidade de utilização 

da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no 

julgamento antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

colha-se parecer do Ministério Público. Em seguida, concluso. Cuiabá, 21 

de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003951-49.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003951-49.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestarem quanto à possibilidade de utilização 

da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no 

julgamento antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

concluso. Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002297-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA MARTINS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002297-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestarem quanto à possibilidade de utilização 

da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no 

julgamento antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

concluso. Cuiabá, 21 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037769-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TOLEDO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (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° 1037769-26.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para regularizar a sua representação processual, a fim de que o 

acordo possa ser homologado. Cuiabá, 22 de junho 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: 1017518-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO OAB - MT1276/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELOIR LIPINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017518-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para emendar a petição inicial, em 15 dias, a fim de informar seu 

interesse na realização da audiência de conciliação, bem como juntar 

cópia de sua carteira da OAB. Cuiabá, 22 de junho de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000388-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENEDITA ALENCASTRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MARIA DO COUTO NAVAS 34241250831 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000388-81.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO o 

pedido de busca de endereço de ID 6845290, segue em anexo. Contudo 

os endereços encontrados já informados na inicial. Assim, intime-se a 

autora para requerer o que entende por direito. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023482-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUCLIDES BARBOSA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR OAB - GO24350 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PICCOLI (RÉU)

MONICA DARIVA PICCOLI (RÉU)

PATRIKY ANDRE DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023482-58.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço de ID 10322238. Segue em anexo os 

endereços encontrados em nome do réu junto aos órgão conveniados ao 

PJMT. Cite-se o réu nos endereços encontrados e nos termos da decisão 

de ID 9297139. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 24 de junho 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007573-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALHARIA SUSI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE CLEIDE ALVES DA SILVA OAB - SP217623 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINENSE KIDS CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007573-73.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO a 

busca de endereço conforme pleiteada. Segue os endereços encontrados 

em nome da executada e de sua administradora. Cite-se nos endereços 

encontrados, conforme determinado na decisão de ID 5599893. Expeça-se 

o necessário. Cuiabá, 24 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007573-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALHARIA SUSI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE CLEIDE ALVES DA SILVA OAB - SP217623 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINENSE KIDS CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1007573-73.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO a 

busca de endereço conforme pleiteada. Segue os endereços encontrados 

em nome da executada e de sua administradora. Cite-se nos endereços 

encontrados, conforme determinado na decisão de ID 5599893. Expeça-se 

o necessário. Cuiabá, 24 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015013-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NEVES DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015013-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. INDEFIRO o 

pedido de bloqueio via BACENJUD, eis que o executado sequer foi citado. 

Defiro a busca de endereço requerida. Segue em anexo o endereço 

encontrado em nome da executada e do seu sócio administrador. Cite-se 

nos endereços encontrados e conforme determinado no despacho de ID 

9397126. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 24 de junho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017612-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA BAPTISTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017612-32.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o endereço 

atualizado da parte ré. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Cuiabá, 24 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016626-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016626-44.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016627-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA TRAJANO DA CRUZ OAB - SP341930 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RIBEIRO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016627-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016632-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016632-51.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se a 

executada para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação da executada (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017576-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA OAB - 089.768.208-43 (PROCURADOR)

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI SALETE COLLA (EXECUTADO)

JOADIR SIQUEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017576-53.2018.8.11.0041 DESPACHO Em consulta ao 

sistema de Arrecadação do TJMT é possível verificar que o exequente já 

emitiu a guia para pagamento das custas e taxas judiciais, assim, intime-se 

o para que, em 15 (quinze) dias comprove o recolhimento da guia emitida, 

sob pena de indeferimento da inicial. Após, cite-se o devedor executado 

para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017876-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINE DE MATIAS SAMIR DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017876-15.2018.8.11.0041 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, 24 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015894-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L FERNANDO MARQUES DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015894-63.2018.8.11.0041 Vistos e etc Em 

consulta ao sistema de Arrecadação do TJMT é possível verificar que o 

autor já emitiu a guia para pagamento das custas e taxas judiciais, assim, 

intime-o para que, em 15 (quinze) dias comprove o recolhimento da guia 

emitida, sob pena de indeferimento da inicial. Após, considerando que a 

pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título 

executivo , nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e 

pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas. Conste, 

ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a 

conversão do mandado monitório em mandado executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016073-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS NUNES PEREIRA ROSARIO (RÉU)

ELETRICA NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016073-94.2018.8.11.0041 Vistos e etc Diante o 

estado de recuperação judicial do autor, DEFIRO PARCIALMENTE os 

benefícios da justiça gratuita a este, isentando o do recolhimento das 

custas e taxas judiciais INICIAIS, conforme me permite o art. 98, §5° do 

CPC/15. Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de prova 

escrita sem eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 

do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo de 

quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu 

poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015086-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CP TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AS DOS REIS - TRANSBORDO - ME (RÉU)

HARPIA COMERCIO REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES 

DE CEREAIS EIRELI - EPP (RÉU)

DS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI (RÉU)

CAPAO GRANDE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (RÉU)

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015086-58.2018.8.11.0041 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. No 

mesmo prazo deverá esta colacionar seu contrato social. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014088-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VITTORAZI (EXEQUENTE)

MARELI DE FATIMA CAMPOS VITTORAZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

FERNANDA DOS PASSOS BORGES OAB - MT19467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL OAB - 703.167.791-21 (REPRESENTANTE)

CARLOS ROBERTO COSTA OAB - 997.944.207-78 (REPRESENTANTE)

CARLOS NATANIEL WANZELER OAB - 003.287.887-75 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014088-90.2018.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de ação 

para liquidação de sentença por procedimento comum ajuizada por José 

Roberto Vittorazi e Mareli de Fatima Campos Vittorazi em desfavor de 

Ympactus Comercial LTDA (TELEXFREE) já qualificados nos autos. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita aos autores. Intime-se pessoalmente a ré 

para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 511 do CPC. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

certifique-se e concluso. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002752-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IEDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO MARIO NAZARIO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002752-89.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A inicial da 

ação de usucapião deve conter: • planta (ou croqui) do imóvel • memorial 
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descritivo do imóvel • certidão atual do registro do referido imóvel • nome e 

qualificação completa do titular do domínio (nome em que está registrado o 

imóvel) • nome e endereço dos confinantes indicados no Registro de 

Imóveis e dos confinantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes) 

• Nome dos antecessores na posse e eventuais ocupantes do próprio 

imóvel usucapiendo. • Valor da causa (valor venal ou valor da avaliação 

do imóvel) • Carne do IPTU. A parte autora deverá esclarecer: 1 - A data 

do início da posse, e sua origem (título e modo de aquisição, como compra 

e venda, ocupação, locação, comodato). 2 – O justo título. 3 – A 

destinação do imóvel usucapiendo. 4 – Apresentar documentos 

comprobatórios da posse como de dono, (por exemplo: pagamento IPTU, 

de luz, água, etc.) 5 – Apresentar declaração de próprio punho de que 

não é dono de nenhum outro imóvel e de que usa o imóvel usucapiendo 

para sua moradia. Além disso, a 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, cumprindo as determinações acima e comprovar 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, 24 de junho de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011769-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRIO ROSA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011769-52.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A inicial da 

ação de usucapião deve conter: • planta (ou croqui) do imóvel • memorial 

descritivo do imóvel • certidão atual do registro do referido imóvel • nome e 

qualificação completa do titular do domínio (nome em que está registrado o 

imóvel) • nome e endereço dos confinantes indicados no Registro de 

Imóveis e dos confinantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes) 

• Nome dos antecessores na posse e eventuais ocupantes do próprio 

imóvel usucapiendo. • Valor da causa (valor venal ou valor da avaliação 

do imóvel) • Carne do IPTU. A parte autora deverá esclarecer: 1 - A data 

do início da posse, e sua origem (título e modo de aquisição, como compra 

e venda, ocupação, locação, comodato). 2 – O justo título. 3 – A 

destinação do imóvel usucapiendo. 4 – Apresentar documentos 

comprobatórios da posse como de dono, (por exemplo: pagamento IPTU, 

de luz, água, etc.) 5 – Apresentar declaração de próprio punho de que 

não é dono de nenhum outro imóvel e de que usa o imóvel usucapiendo 

para sua moradia. A parte autora ainda 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, cumprindo as determinações acima e comprovar 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. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022517-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SANTANA JUVENAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022517-80.2017.8.11.0041 Vistos e etc. INDEFIRO o 

pedido de renuncia de ID 10616968, eis que o renunciante sequer 

comprovou que comunicou o seu cliente. }Assim, continua representando 

o autor até que cumpra o determinado no art.112 do CPC. Intime-se o autor 

para impugnar a contestação e contestar a reconvenção apresentada. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 24 de junho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011595-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011595-77.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Chamo o 

feito à ordem. Intime-se a ré para apresentar contestação quanto ao 

pedido principal. Certifique se a ré interpôs recurso de agravo de 

instrumento. Cuiabá, 25 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016536-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016536-36.2018.8.11.0041 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). No mesmo prazo deverá o exequente informar o endereço 

eletrônico e profissão das partes, cumprindo o que determina o art.319 do 

CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devendo colacionar 

ainda cópia legível de dos documentos que instruíram a inicial. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016673-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENAINA SELMA BARROS DORNELES (EXECUTADO)

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016673-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 
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taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017568-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017568-76.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 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, 24 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010759-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY KENNY FERREIRA GALLETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010759-70.2018.8.11.0041 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, 24 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000473-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENAL BATISTA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000473-67.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço de ID 11364200. No entanto, a busca 

retornou com o mesmo endereço já informado nos autos. Assim, intime-se 

o autor para requerer o que entende por direito, em 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026735-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ (AUTOR)

JOAO ANTONIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

Outros Interessados:

GILDA BARRETO (CONFINANTES)

ODENIL GONÇALVES FONSECA (CONFINANTES)

LURDES FRANZINO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026735-54.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Em que 

pese o acordo, como se trata de usucapião, prudente aguardar a 

manifestação da Fazenda Pública e dos confinantes. Intime-se a parte 

autora para providenciar os documentos solicitados pelo Estado e pelo 

Município de Cuiabá. Cuiabá, 25 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000050-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUTH CANDIDA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

13837643), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 25 de junho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004947-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX HENRIQUE SOARES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DE SOUZA PINTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

13837920), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 25 de junho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004933-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (RÉU)

ULISSES ANTONIO DE MELO (RÉU)

ZURC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (RÉU)

SAMUEL DA CRUZ (RÉU)

LEANDRO ALBANEZ (RÉU)

CLAUDE LUIS CANTONI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

13838169), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 25 de junho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009460-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA NASCIMENTO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (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° 1009460-58.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

alega que é beneficiária do Financiamento Estudantil – FIES e que a ré, 

sem qualquer aviso prévio, reajustou o valor da mensalidade, contrariando 

as cláusulas contratuais. Diante disso, requer a antecipação da tutela para 

determinar à ré que se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como seja permitida o prosseguimento no curso 

com a realização da rematrícula e, ainda, deferir a consignação do valor 

que entende incontroverso. Entretanto, a autora não instruiu o feito com o 

contrato do Financiamento Estudantil – FIES. Portanto, intime-se a autora 

para emendar a petição inicial, no prazo de quinze dias, para acostar no 

feito o contrato do financiamento estudantil. Por fim, defiro a emenda da 

petição inicial do ID 12759142 e concedo os benefícios da justiça gratuita à 

autora. Cuiabá, 25 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 385902 Nr: 21697-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA MAITELLI, ALCIDES MAITELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁFRICA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUXILIADORA MOURA 

MORAES DE FREITAS - OAB:11507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:150.484/RJ, OSMAR SOARES SCHNEIDER DE OLIVEIRA 

- OAB:157906/RJ

 Processo nº. 21697-59.2009.811.0041

Código 385902

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p.1073/1075 e suspendo a tramitação do feito por 90 

(noventa) dias.

Decorrido o prazo de suspensão, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 05 (cinco) dias, independente de nova intimação.

Cumpra-se

Cuiabá, 20 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 453488 Nr: 25262-94.2010.811.0041

 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: ZILDA NEIVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER, MERIDIANO FUNDO DE INVEST. 

EM DIR. CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS FIDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 

4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da 

obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto 

este cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 743496 Nr: 40476-91.2011.811.0041

 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: ROSINETE MARIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

TOCATINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTINÇÃO - 

CAEPE, EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18.609, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) BRUNO CARLOS PEIXOTO, solicitando 

a devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, 

caso não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817463 Nr: 23891-90.2013.811.0041

 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: LUCIANO MIGUEL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, 

ÉDIO LOTUFO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK - 

OAB:6069/MT, JULIANA DE SOUZA ANDRADE - OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) Jessica Marilia Almeida Sousa, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817941 Nr: 24359-54.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1023550 Nr: 33676-08.2015.811.0041

 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: GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA GOMES MILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

fornecer a síntese da inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria 

Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de 

possibilitar a expedição do edital de citação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 862333 Nr: 3509-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIFER MAYARA MORAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB/MG 76.696 - OAB:, Drª. Ana Flávia Pereira 

Guimarães - OAB/MG 105.287 - OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808810 Nr: 15282-21.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENIZABEL CALIPSA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO, COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS UNIMED DE 

GOIÂNIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA MARIA ALESSI DE 

MELO - OAB:34.461 GO, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, SUELLEN COELHO 

BENÍCIO - OAB:26.089/GO, TATIANA ACCIOLY FAYAD - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente com 

resolução de mérito a ação de obrigação de fazer c/c tutela específica ou 

antecipada proposta por BENIZABEL CALIPSA DA SILVA em desfavor de 

COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS UNIMED GOIÂNIA E 

COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS UNIMED CUIABÁ, para tornar 

definitiva a liminar deferida à p. 29, determinando às rés custear todos os 

medicamentos necessários ao tratamento quimioterápico para o 

restabelecimento da saúde da autora.Condeno as rés ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).Transitado 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 

21 de junho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 750684 Nr: 2412-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOISA DE SOUZA NUNES MIRANDA, IASMIN 

MIRANDA GARCIA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DA SILVA AMORIM, MARCIO 

AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) ANTONIO LUIZ NEVES GOMES, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898513 Nr: 28732-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA FREITAS VALENTE

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fls. 216 à 218, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar a parte executada para efetuar o 

depósito dos valores indicado à fl. 219/v, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467851 Nr: 34529-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JÂNIO 

VIEGAS DE PINHO, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TRABACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548/O

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

OAB:7900/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) FILIPE BRUNO DOS SANTOS, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733627 Nr: 29873-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.
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Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 451967 Nr: 24142-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 Numeração Única 24142-16.2010.811.0041 - Código 451967

DESPACHO

 Como o débito não foi voluntariamente pago no prazo estipulado, arbitro 

os honorários advocatícios para esta fase de cumprimento de sentença 

em 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

A execução n. 57593-56.2015.811.0041 – código 1075210, em trâmite 

perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá, tem como exequente a pessoa física 

de Ruy Pinheiro de Araújo, que não se confunde com a pessoa jurídica ora 

executada: Ruy Pinheiro Imóveis Ltda. Por esta razão, indefiro o pedido de 

penhora no rosto dos autos.

Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de busca de bens em nome dos 

sócios, formulado à p. 442.

Registra-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi 

indeferido conforme decisão de p. 422/423. Em caso de alteração na 

situação fática, deve a exequente promover novo pedido, em via 

adequada e de acordo com a sistemática processual vigente.

 Certifique se a penhora do bem imóvel indicado à p. 438 foi averbada à 

margem de sua respectiva matrícula.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de junho 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.: 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.

Certifique se a decisão de p. 368/369 transitou em julgado.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade de p. 384/394.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 360245 Nr: 30286-74.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LUCAS DA COSTA

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

TRABALHO MÉDICO, ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR DE CANCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA MARIANE GONZALEZ 

GARCIA - OAB:12324, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARIANA CORREA 

DA COSTA DE LACERDA SOUZA - OAB:13031/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs a quantia paga e requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 701138 Nr: 35760-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TRABACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

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

OAB:7900/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) FILIPE BRUNO DOS SANTOS, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 712125 Nr: 5208-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO DE 

CAMPOS - OAB:14560/MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) FILIPE BRUNO DOS SANTOS, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 355278 Nr: 25702-61.2008.811.0041

 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: JOANICE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº. 25702.61.2008.811.0041

 Código 355278

DESPACHO

 O perito judicial nomeado informou que a parte autora não compareceu à 

perícia designada.

Requisite-se ao perito, via e-mail funcional ou telefone, nova data para a 

realização da perícia deferida.

Após, intime-se a parte autora para comparecer na data, horário e local 

designado para o exame pericial.

Autorizo desde já, o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Considerando a distribuição do ônus da prova, estabelecido no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, registro que o não comparecimento 

do autor na perícia designada poderá gerar a improcedência dos pedidos 

iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cuiabá, 21 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 830653 Nr: 36358-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 .Com estas considerações, INDEFIRO o pedido penhora on line formulado 

pelo exequente.Por fim, como a executada foi intimada para pagamento e 

não cumpriu a obrigação, incide sobre o crédito a multa de 10%, bem como 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com a regra do art. 523 do 

CPC.Intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado do seu 

crédito, com os acréscimos acima determinados, em cinco dias.Após, 

oficie-se ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial com desta 

decisão, da sentença, certidão de trânsito em julgado e cálculo atualizado 

para as medidas pertinentes, inclusive constrição.Expedido o oficio, o 

processo deverá ficar suspenso até o depósito judicial do valor devido, 

devendo a secretaria lançar o código de suspensão no sistema 

Apolo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 823135 Nr: 29254-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, EDILSON 

GUERMANDI DE QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR - 

OAB:15.462, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB:15462/MT, 

FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES - OAB:OAB/MS 17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836834 Nr: 41745-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA ALINE NOGUEIRA NOYA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA 

- OAB:MT/7.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Certifico que expeço novamente a publicação para parte autora 

manifestar sobre o retorno dos autos, em razão de não haver constado o 

nome do advogado substabelecido às fls.191, no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 796453 Nr: 2801-26.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE FERNANDO BARBOSA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) WILSON MOLINA PORTO, solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1035173 Nr: 39169-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL DA SILVA CAMPOS, INÁ TEREZA DE 

FIGUEIREDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA JUNIOR, 

ODENEY MIGUEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito esta ação de cobrança 

proposta por JOSENIL DA SILVA CAMPOS e INÁ TEREZA DE FIGUEIREDO 

CAMPOS, a fim de DECLARAR a rescisão do Contrato de Locação 

Comercial firmado entre as partes e CONDENAR os réus CLAUDEMIR 

ALVES TEIXEIRA JUNIOR e ODENEY MIGUEL DE ARRUDA ao pagamento 

dos aluguéis vencidos no período de 16 de abril de 2014 a 07 de março de 

2016. O valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) deverá 

ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir do vencimento de cada prestação (artigo 397, CC).CONDENO os 

réus, ainda, ao pagamento dos danos materiais por eles ocasionado no 

imóvel objeto da locação, no valor de R$ 19.068,22 (dezenove mil e 

sessenta e oito reais e vinte e dois centavos). O valor deverá ser 

corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (artigo 405, CC).Custas pelos réus, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 
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arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 453322 Nr: 25214-38.2010.811.0041

 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: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA ALVES DA COSTA

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Tendo em vista que a advogada Ariadine Grossi não possui poderes para 

firmar acordo, intime-se a executada para regularização, em 5 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075228 Nr: 57605-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE ZOO COMERCIO ALIMENTÍCIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ALCANTARA NASTRI 

CERVEIRA - OAB:200.121/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) FAYROUZ MAHALA ARFOX, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879563 Nr: 16544-69.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL GONÇALO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO REINERS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 Diante da certidão de p.203 e da ausência da Defensora Pública, 

redesigno o dia 16/08/2018 às 15:00 horas, saindo o autor e as 

testemunhas intimadas. Intime-se o réu para vir depor, sob pena de 

confissão. Dê-se ciência à Defensoria Pública. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA. PROCESSO DA META 02/CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913467 Nr: 39168-15.2014.811.0041

 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: MARIA LUIZA SIQUEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPP BRASIL COMPANHIA DE SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança.Custas processuais pela 

autora, bem como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, diante da gratuidade 

dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se.P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775278 Nr: 28524-81.2012.811.0041

 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: GONÇALO CLODOMIRO DE OLIVEIRA LEITE GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 Processo nº. 28524-81.2012.811.0041 - Código 775278

DESPACHO

 Considerando o mandado de penhora no rosto dos autos aportado às p. 

187/188, expeça-se ofício ao Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca 

informando acerca da inexistência de valores vinculados a este processo, 

que se encontra pendente de julgamento do recurso de apelação.

Informe, ainda, que a penhora requerida permanecerá anotada e recaíra 

sobre eventuais e futuros créditos. Por fim, encaminhe-se cópia da 

Cessão de Crédito apresentada pelo autor às p. 191/195.

 Sem prejuízo da determinação acima, intime-se o recorrido para 

apresentar contrarrazões.

Em seguida, promova-se a devolução dos autos ao e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 21 de junho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 745953 Nr: 43126-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTERPA AMBIENTAL S/A - QUALIX 

SERVIÇOS AMBIENTAIS, SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMACENO PERES - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:17.853 DF

 .Com estas considerações REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMETO DE 

SENTENÇA apresentada pela executada.Intime-se a exequente para 

apresentar o cálculo atualizado do seu crédito, que deverão ser 

acrescidos com a multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 

10%, de acordo com a regra do art. 523 do CPC., no prazo de cinco 

dias.Após, oficie-se ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial 

com cópia desta decisão, da sentença, certidão de trânsito em julgado e 

cálculo atualizado para as medidas pertinentes, inclusive 

constrição.Expedido o oficio, o processo deverá ficar suspenso até o 

depósito judicial do valor devido, devendo a secretaria lançar o código de 

suspensão no sistema Apolo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919977 Nr: 43419-76.2014.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 
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MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 144, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1168247 Nr: 39392-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR SANTANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 23/07/2018, às 

8:00 horas, a ser realizado no HOSPITAL SOTRAUMA, Rua Dom Aquino, 

355, Centro, Cuiabá/MT. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835600 Nr: 40714-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓDULOS 

METÁLICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. R. LEITE JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632, ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101.346/SP, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação ordinária de indenização por 

danos morais e materiais proposta por Máxima Industria e Comércio de 

Módulos Metálicos Ltda. contra Z. R. Leite Junior – ME. Custas e despesas 

processuais pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

20% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, 

dentro do prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o 

cumprimento da sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 6047-50.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20.937-O/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 801288 Nr: 7718-88.2013.811.0041

 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: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. ROCHA & J. F. ROCHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:22456/O, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11322, Lucimar A. Karasiaki - OAB:6448/MT, PEDRO HENRIQUE 

DE PAULA COSTA LEITE - OAB:19.955/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a) JORDELISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 859978 Nr: 1753-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA SUZANA FAVETTI SHIOMI, SIMÃO CARLOS 

FAVETTI

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

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente do Art. 482, VI CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do teor do Oficio nº 304/2018, juntado às fls.380/381 o qual 

informa a designação da Audiência de oitiva das testemunhas para a data 

de 15/08/2018 às 14:30 na sede da 2ª Vara da Comarca de Sinop.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 205665 Nr: 18916-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI MARTELLI, MARTELLI TRANSPORTES 

LTDA, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 Vistos etc.

Defiro a restituição do prazo requerida à p. 972.

Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Prestei as informações solicitadas através do Oficio nº 045/2018-GAB.

Encaminhe-as ao Relator com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 443476 Nr: 19091-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 105 de 719



TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORY TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

fornecer a síntese da inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria 

Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de 

possibilitar a expedição do edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053081 Nr: 47930-83.2015.811.0041

 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: LEICIANE SOARES BASTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 27/07/2018, às 

13:00 hs por ordem de chegada, a realizar-se na Clínica Tez Estética, 

endereço: Rua: Presidente Prudente de Morais nº 29, Bairro: Quilombo, 

CEP:78.043-518 ,telefone para contato(65) 3623-3323, Cuiabá-MT. Informo 

que o periciando deverá levar todos os documentos, atestado e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial. 

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar às 

partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 780845 Nr: 34413-16.2012.811.0041

 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: RUTHNALVA DIAS SANTOS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CORREA GALVÃO, ESPÓLIO DE 

MARCILHA RAMOS GALVÃO, CLAUDIO MARCELO RAMOS GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5.073/MT, VERA LÚCIA 

MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA LACERDA - OAB:14566 / O, JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pelas partes 

requeridas às fls. 364/368 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 autora para apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033663 Nr: 38439-52.2015.811.0041

 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: SIRLENE GONÇALVES DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que o médico perito redesignou a perícia para o dia 14 de Agosto 

de 2018, às 09:45 hrs, à realizar-se na Av. das Flores, nº 843, sala 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) telefones: (66)3025-3060/ 

99223-7073.

Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comparecer à perícia redesignada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040225 Nr: 41742-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEDSCDO, EDILEUZA DOS SANTOS CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 14 de Agosto 

de 2018, às 10:00 hrs, à realizar-se na Av. das Flores, nº 843, sala 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) Telefones(66)3025-3060/ 

99223-7073. Email: flavioperito@gmail.com

Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comparecer à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1169238 Nr: 39811-02.2016.811.0041

 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 DOS REIS JARDIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:OAB/MT 

12.333

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 14 de Agosto 

de 2018, às 09:30 hrs, à realizar-se na Av. das Flores, nº 843, sala 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) Telefones(66)3025-3060/ 

99223-7073. Email: flavioperito@gmail.com

Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comparecer à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 406609 Nr: 37652-33.2009.811.0041

 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: ANA PAULA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DE SOUZA GONÇALVES, MIGUEL 

CORDEIROS DOS SANTOS, MARIA CRISTINA M. RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

ARAÚJO - OAB:12.064, Bruno Wesley Verzignazzi - OAB:23171/O, 

CÉLIO ANTÔNIO DO PRADO JUNIOR - OAB:17527-MT, EDLAINE 

RIBEIRO DA GAMA - OAB:17855, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RICIELI FORTES - OAB:OAB/MT- 18097, WILLIAN 

POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON CLERISTON 

WILLIAN DA SILVA PEREIRA - OAB:13.931 PAB/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 18 de Setembro 

de 2018, às 09:00 hrs, à realizar-se na Av. das Flores, nº 843, sala 11, 1º 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) Telefones(66)3025-3060/ 

99223-7073. Email: flavioperito@gmail.com

Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 
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comparecer à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836886 Nr: 41793-56.2013.811.0041

 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: THIAGO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO VIANA - OAB:3.155 

- A, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - OAB:13150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT

 Processo nº 41793-56.2013.811.0041

Código 836886

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a ré.

Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA processo da meta 

02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 21 de junho 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.: 1139288 Nr: 27128-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTES DE 

SEGUROS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CHAVES ABDALA - 

OAB:17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a guia e o comprovante de pagamento, juntada às fls. 57/58, 

tratam-se de Custas e Taxas Judiciárias concernente à Distribuição de 

Carta Precatória.

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

novamente a intimação da parte autora para efetuar o pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894670 Nr: 26299-20.2014.811.0041

 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: VICTOR CAMARGO BODINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, ALEX 

TAFURI DORNELES, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Certifico que os réus Femina, Alex Tafuri e Newton Flávio apresentaram 

os comprovantes de deposito de fls.1057/1061; fls.1070/1072 e 

fls.1073/1076, referente aos honorários periciais respectivamente. 

Certifico ainda que a parte autora em que pese tenha apresentado petição 

de concordância de fls.1056 com os honorários periciais, até a presente 

data não comprovou o pagamento. Ante o exposto nos termos do art. 

482,VI da CNGC impulsiono o feito para intimar à parte autora para 

comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 749338 Nr: 1390-79.2012.811.0041

 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: WAGNER MARINHO DE ARAUJO, CELIA MARIA DE 

ARAUJO

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

TRABALHO MÉDICO, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MARINHO ARAÚJO - 

OAB:10.882/MT, Wagner Marinho de Araújo - OAB:10882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6.217-B, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 371131 Nr: 7662-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA GABRIELLA BATISTA SILVA, MARIA 

LUCITANIA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca das 

Correspondências Devolvidas, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 729334 Nr: 25332-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 75 no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873394 Nr: 12132-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHELITON PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A
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 Certifico que os Embargos de Declaração apresentados às fls. 192/196 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016368-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LEVY CASELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016368-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar c/c 

indenização de danos morais proposta pelo Lucas Levy Caseli contra 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificadas 

nos autos. Narra a inicial que o autor foi surpreendido com o recebimento 

de fatura no valor de R$1.895,44, referente à recuperação de consumo do 

período de abril a setembro do ano de 2017, bem como carta informando a 

inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Afirma que 

reside em apartamento, desconhecendo onde fica localizado os medidores 

do prédio, não possuindo culpa quanto a qualquer avaria ou irregularidade 

no equipamento medidor, razão pela qual a cobrança é ilegal e abusiva, 

sendo que foi realizada inspeção de forma unilateral. Postula a concessão 

da tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de suspender a 

cobrança no valor de R$1.895,44 e determinar que a ré se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia de sua unidade consumidora, bem 

como para que exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob 

pena de multa pecuniária. No mérito, requer a declaração de inexigibilidade 

da dívida referente à fatura e a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. É o relatório. Decido. A pretensão almejada 

pelo autor diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência 

em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o 

periculum in mora. A relação em comento é de consumo, cabendo a 

aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe 

em seu artigo 42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a 

ridículo por ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco submetido à 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. In casu, a fatura no valor de 

R$1.895,44, pendente de pagamento é pretérita, já que diz respeito à 

recuperação de consumo não faturado do período, e, segundo o autor, 

não condiz com a realidade, discordando dos valores da mesma. Desta 

forma, a ré não pode fundamentar a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica na referida UC. Insta consignar, ainda, que o serviço de 

fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e deve ser 

prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, 

nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Quanto ao pedido de exclusão 

do nome do autor dos órgãos de restrição creditícia, o perigo de dano é 

evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de forma 

indevida geram abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais e 

imagem. Registro que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto e, 

presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a suspensão da cobrança impugnada pelo 

autor (1.895,44) bem como que a ré suspenda ou reestabeleça, conforme 

o caso, o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 

6/2169976-4, bem como promova a exclusão do nome do autor nos 

órgãos de restrição creditícia. Intime-se a ré para cumprimento da liminar 

concedida em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 

(um mil reais) para o caso de descumprimento. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita ao autor. Nos termos do art. 334 e §§ do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/09/2018 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. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008573-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008573-11.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão de contrato proposta por ELMO ENGENHARIA LTDA 

em desfavor de KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA . A 

autora desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do 

mérito. 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. Custa pela 

autora. Deixo de condená-la nos honorários sucumbenciais, eis que a ré 

sequer foi citada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037284-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA AYOUB MALOUF (AUTOR)

ALAN AYOUB MALOUF (AUTOR)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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SENTENÇA Trata-se de ação ordinária proposta pelo Buffet Leila Malouf e 

Outros contra Piran Sociedade de Fomento Mercantil Ltda, em que as 

partes apresentaram termo de acordo para homologação (Id 12900216). 

As partes são capazes e estão devidamente representadas, possuindo 

seus procuradores poderes para transigir. A ação não versa sobre direito 

indisponível. Posto isto, HOMOLOGO por sentença o acordo constante do 

ID 12900216, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e julgo 

extinto o feito com resolução de mérito - art. 487, III, “b”, do CPC. Custas 

pendentes isentas, na forma do art. 90, §3º do CPC e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Após, nada mais sendo requerido e 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011365-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COELHO RIBEIRO OAB - MT21645/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

SENTENÇA Trata-se de ação ordinária proposta por Valdo da Silva Matos 

contra Maternidade São Mateus Ltda, em que as partes apresentaram 

termo de acordo para homologação. As partes são capazes e estão 

devidamente representadas, possuindo seus procuradores poderes para 

transigir. A ação não versa sobre direito indisponível. Posto isto, 

HOMOLOGO por sentença o acordo constante do ID 9190492, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e julgo extinto o feito com 

resolução de mérito - art. 487, III, “b”, do CPC. Custas remanescentes 

isentas, na forma do art. 90, §3º do CPC e honorários advocatícios na 

forma pactuada. Após, nada mais sendo requerido e certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031043-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA PEDROSO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

SENTENÇA O autor, antes do recebimento da inicial, requereu a 

desistência do feito. O réu não foi citado, sendo desnecessária a sua 

anuência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas 

indevidas, eis que a ação não chegou a ser recebida. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001924-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON IURIS ANHAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

SENTENÇA O autor requereu a desistência do feito antes da citação do 

réu, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo a 

desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas remanescentes isentas. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002473-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA GUARIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO)

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOBRASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

SENTENÇA A autora, antes do recebimento da inicial, requereu a 

desistência do feito (Id 11966649) A ré não foi citada, sendo 

desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo a desistência e 

extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Custas indevidas, eis que a inicial sequer foi recebida. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002922-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMELICIA BENEDITA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

SENTENÇA A autora, antes do recebimento da inicial, requereu a 

desistência do feito. A ré não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas 

indevidas, eis que a inicial sequer foi recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008575-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA GOMIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

SENTENÇA A autora, antes do recebimento da inicial, requereu a 

desistência do feito. A ré não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas 

pelo autora, no entanto, a mesma é beneficiária da justiça gratuita, ficando 

suspensa a sua cobrança pro cinco anos. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1017811-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

GISELE PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

MURILO CESAR PEREIRA CARDOSO (AUTOR)

VALERIA PEREIRA CARDOSO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PEREIRA BRAGA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. As partes são capazes e estão devidamente representadas, 

possuindo seus procuradores poderes para transigir. A ação não versa 

sobre direito indisponível. Posto isto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

constante do ID 13696199, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e julgo extinto o feito com resolução de mérito - art. 487, III, “b”, do 

CPC. Custas remanescentes isentas, na forma do art. 90, §3º do CPC e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Após, nada mais sendo 

requerido e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035784-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON MILESKI (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento das custas, conforme determinado em Sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias , devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 25 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005194-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005132-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003871-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU CARLOS DAVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003756-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINU VALDIR DE BIAZZI (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado Pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONADABE VIEIRA MARENCIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010798-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002803-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002558-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022182-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER MEDEIROS MORAIS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000338-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMOS DELCARO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

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 Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021451-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCOSKI FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRANA SANDRI RODER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019659-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NUNES DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 

de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017874-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLIVAN SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018260-12.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEY APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016746-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado Pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011811-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAIR CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado Pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002309-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

25 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005059-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

25 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022364-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZEIA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018451-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PAULA DA COSTA (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026997-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BARBOSA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA OAB - MT23823/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 
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pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030666-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CIBELE DE SOUZA ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012101-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDILEIA FERREIRA DOS SANTOS (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 

de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012307-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de junho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 862855 Nr: 3926-92.2014.811.0041

 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: SERGIO ADIB HAGGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL 

HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELY DA SILVA SOUZA, ANTONIO DE PAULA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, MILENA CORREA RAMOS - OAB:4.981/MT, 

ROSEMARY MENEZES SOUZA KAWAKAMI - OAB:14905

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para realização da 

perícia médica designada pelo Drº. ALEXANDRE ISERNHAGEN, a ser 

realizada no dia 29/06/2018 às 17:00 horas, neste Juízo da Secretaria da 

Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Observa-se que o atendimento 

será realizado por ordem de chegada e que a parte deverá levar os 

exames complementares atuais e/ou da época do fato ocorrido, se 

houver.

Luciene M. de Brito

Estagiára de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 907672 Nr: 35347-03.2014.811.0041

 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: AUREA SARAT RIBEIRO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte AUTORA, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte REQUERIDA para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 888337 Nr: 22106-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPLEX TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONNECT FAST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE CAMARGO ALLIS 

- OAB:18655, JEAN SAMIR NAMMOURA - OAB:14955, MOHAMED RENI 

ALVES AKRE - OAB:13033 MS

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Penhora efetivada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 375672 Nr: 11873-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON ENO MARZURKIEWICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. KESTRING ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO F. MARTINS MIGLIOZZI - 

OAB:19.497, CAROLINA B. PERES SALVADOR - OAB:10.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 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, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 
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acerca do cumprimento do saldo remanescentes, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 739344 Nr: 35987-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA GOMES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1086054 Nr: 4299-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANUZIA TEIXEIRA GONTIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ERIKSSON DOS 

SANTOS - OAB:12.136/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para, querendo se 

manifestar acerca dos embargos de Declaração no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 831660 Nr: 37309-95.2013.811.0041

 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: JOÃO CARLOS MARINHO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT, sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 455982 Nr: 26953-46.2010.811.0041

 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: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para, querendo se 

manifestar acerca dos embargos monitórios, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 704338 Nr: 39031-72.2010.811.0041

 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: APARECIDA DE CASTRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX - SAUDE OCUPACIONAL E 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME HILLESHEIM - OAB:13816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORDANA PEREIRA DE 

AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO 

- OAB:5.408/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos, no prazo 

legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378818 Nr: 15025-35.2009.811.0041

 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: MARCELY PONTES DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR HANNA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

MIRCIELLY LAURA SANT'ANA DE SOUZA OJEDA - OAB:MT/ 16.753, 

Tertuliano Ojeda Torrilhas - OAB:16752

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JULIO TARDIN, para devolução dos autos nº 

15025-35.2009.811.0041, Protocolo 378818, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1065471 Nr: 53412-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARINHO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Certifico que o despacho de fls. 109 não foi publicado em nome do 

advogado cadastrado pela requerida as fls. 60, assim procedo novamente 

a publicação para que tome conhecimento, conforme transcrito: Vistos 

etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, designo 

audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 09 de outubro de 

2018, às 16:30h. Intimem-se as partes.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias 

antes da audiência, conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil e obedecer o disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, o feito será saneado e será fixado ponto controvertido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924629 Nr: 46252-67.2014.811.0041

 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: FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 
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intimando a parte requerida, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em 

razão da sentença condenatória, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 125986 Nr: 14198-34.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGB CONSTRUÇÕES GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VARGAS REIS 

MONTEIRO - OAB:9804 MT, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10871/MT, JANDIR LEMOS - OAB:8204/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:6.755/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo o impulsionamento do feito, 

para intimar as partes a comparecerem na audiência de conciliação 

designada para o dia 11 de Julho de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada 

na Central de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1068514 Nr: 54766-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL UNI SAT 

LTDA. – CURSOS UNISAT – COLÉGIO ABRAHAM LINCOLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335279/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740

 Certifico que publico novamente o despacho de fls. 84 em razão da parte 

requerida ter alterado o nome de seus patronos anteriormente ao 

despacho, assim procedo nova publicação, conforme transcrito: Vistos 

etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, designo 

audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 31 de outubro de 

2018, às 15:30h. Intimem-se as partes.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias 

antes da audiência, conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil e obedecer o disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, o feito será saneado e será fixado ponto controvertido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 852116 Nr: 54976-94.2013.811.0041

 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: GUILHERME HENRIQUE MEDEIROS STRELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINICOS HOFFMANN WEBER, DANIA 

RAQUEL SCHOTT, JOÃO DA HORA ALMEIDA JÚNIOR

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

OAB:7.504/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:5658 - E, 

CARLOS HENRIQUE NEVES - OAB:10.036/MT, GISELY MARIA REVELES 

DA CONCEIÇÃO - OAB:8448, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848, JOÃO DA 

HORA ALMEIDA JUNIOR - OAB:889A/RN, JULIANA PEREIRA BUENO - 

OAB:12.207

 Face a interposição de Recurso pela parte REQUERIDA, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte AUTORA. para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao

 Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Clara Cristina da Silva Alves.

Estagiária de Direito.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013094-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PINUSBRAS EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tendo em vista a ausência deste Magistrado nesta Comarca no dia 

da audiência agendada no Id nº 13249727, hei por bem, antecipar a oitiva 

daquela testemunha para o dia 02 de Agosto de 2018, as 13h:30mn, a ser 

realizada na sala de audiência deste Juízo no Fórum da Capital - Des. José 

Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes, Centro Político Administrativo - 

Telefone (65) 3648-6000. Intime-se a testemunha servindo a cópia da 

presente missiva de mandado (§ 4° do artigo 455 do CPC). Comunique-se 

o Juízo Deprecante o cientificando da data da audiência, inclusive para 

que dê ciência às partes/procuradores, servindo cópia deste despacho 

como Ofício. Cumprida, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017746-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, e o comprovante de renda, 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, defiro a parte 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017908-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELICIANO DA SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requer 

nos autos a concessão do benefício da gratuidade. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, e o comprovante de renda, 

fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, defiro a parte 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017750-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. B. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMAI BARROS OAB - 535.721.061-68 (REPRESENTANTE)

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a requerente menor 

representada por sua genitora, requer a gratuidade da justiça, alegando 

falta de condições financeira para arcar com as despesas processuais, 

deixando, contudo, de anexar no pedido o documento probatório 

necessário. O entendimento jurisprudencial vigente é que, sendo a parte 

requerente dependente de seus genitores, o beneficio da justiça gratuita 

deve ser analisada de acordo com a renda de seus provedores. Dessa 

forma, fundamentado na disposição contida no artigo 99, § 2º do CPC, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo para os autos o documento 

probatório da renda de seus genitores (última declaração de imposto de 

renda), sob pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único do CPC). Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017909-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONYETHY SOUZA WOUNNSOSCKY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA CORTAT DA SILVA OAB - MT18706/O (ADVOGADO)

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, 

onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

anexando ao pedido o comprovante de renda. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários e presumindo como verdadeira a 

declaração apresentada nos autos, nos termos do que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do CPC, concedendo a parte requerente a Gratuidade da Justiça. 

Cumprindo a disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017869-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAIZA DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Indenização por Danos Morais e materiais, onde a 

parte autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, alegando falta 

de condições financeira para arcar com as despesas processuais, 

deixando, contudo, de anexar ao pedido o documento hábil de 

comprovação de renda, para análise do pedido. No caso, tratando-se de 

pessoa autônoma, deverá ser anexado aos autos cópia da Declaração de 

Imposto de Renda, documento hábil de comprovação da alegada 

hipossuficiência. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 

2 do CPC, intime-se o requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a 

gratuidade requerida, anexando no feito o documento acima citado, ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se 

que o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OLIVEIRA SILVA JUNIOR (AUTOR)

LEIDY DIANE WOLMUTH SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005851-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA JANUARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 10:30 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: 1012355-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolizados 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004913-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIR MIRTES BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº .2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

redistribuída a este Juízo pela decisão lançada na movimentação 

13709984. Isto posto, estando a presente missiva revestida dos requisitos 

exigidos pelo art. 260 do CPC, após, o deposito da diligência para 

cumprimento do ato, pelo requerente, determino o cumprimento da ordem 

deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. Atenda-se a 

disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o 

cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca 

de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036046-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico o decurso de prazo para apresentação de defesa no feito. No 

ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017974-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1017974-97.2018.8.11.0041 Vistos, O pedido de Alvará 

Judicial objetivando a escrituração de imóvel em nome de pessoa falecida, 

é matéria de competência da Vara Especializada de Família e Sucessões 

de Cuiabá-MT, para onde determino a redistribuição deste feito, com as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017960-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILY ALCANTARA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos materiais e Morais, 

distribuída ao Juízo da 5ª Vara - Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste-MT, equivocadamente encaminhada a este Juízo. 

Dessa forma, com base nas informações acima citadas, determino a 

remessa do presente feito ao Cartório Distribuidor para que seja 

redistribuído ao Juízo da 5ª Vara - Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste-MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018052-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RABELO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

rendimento, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 
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iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017847-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA OAB - MT7889/B (ADVOGADO)

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT0006389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOMES EUFIGENIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais, e precisa ser adequada. Não 

havendo pedido de gratuidade a ser analisado, intime-se a parte 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no processo a Guia de Recolhimento de Custas Processuais, 

acompanhada do respectivo comprovante pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se, que as custas dos processos que tramitam no PJE-MT, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho 

de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal 

de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010515-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MC MENDONCA MEDICINA E CIRURGIA ESTETICA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Analisando os autos verifica-se verificado a ocorrência de erro no 

recebimento do presente feito, vez que a pretensão visa ao cumprimento 

de obrigação adequada ao procedimento da ação monitória, vindo a 

petição devidamente instruída por prova escrita (Duplicata), de modo que a 

AÇÃO MONITÓRIA é pertinente. Custas processuais e diligência 

recolhidas nos Ids. 12988201 e 13677703. Ante ao exposto, estando 

satisfeito o requisito exigido no artigo 700, caput do CPC, revogo o 

despacho lançado na movimentação 13360326, e determino que Cite-se 

a(s) parte(s) requerida(s) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa (art. 701 

do CPC), ou oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo - artigo 702, § 4º do CPC. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020164-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ SIMÕES ROSETTE (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO ROSETTE (REQUERIDO)

 

Certifico que , encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004913-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIR MIRTES BOTELHO (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035088-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MARCOS DE ARRUDA (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)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038387-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003213-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE WAN DEL REY PACHECO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 10:45 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020164-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ SIMÕES ROSETTE (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO ROSETTE (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.
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Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009817-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

CErtifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao despacho 

constante do Id nº. 13278493. No ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022077-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DONIZETE FABRIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026849-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

LAURA RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

HELIO DE SOUZA VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE (REQUERIDO)

LISE MARIA VIEIRA JORGE (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal. 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006198-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DA COSTA AMORIN (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)

 

Certifico que, em analise aos presentes autos, verifiquei que, a audiência 

foi designada em um dia equivocado, dessa forma, cancelo a audiência 

prevista para o dia 26/06/2018. No ensejo designo o dia 26/07/2018, às 

09:15 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: 1032203-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030814-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 11:00 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006848-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOSENI DE ARAUJO LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 11:15 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: 1032355-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034774-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025089-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES MAIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038408-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO PEREIRA DE MACEDO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELLEIOS - COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014585-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA (REQUERENTE)

J. V. B. D. O. C. (REQUERENTE)

SILVIA BARROS DE OLIVEIRA CARLOTA (REQUERENTE)

M. B. D. O. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JDC VIAGENS TURISMO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010409-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DIAS JUNIOR (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 11:45 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: 1009083-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 12:00 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009546-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS ABSOLON SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 08:00 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009609-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 08:15 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: 1010005-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARY CAROLINE GUSMAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 08:30 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: 1036761-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 08:45 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013360-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELIEL FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 27/09/2018, às 08:45 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: 1023076-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar contestação 

ofertada.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710449 Nr: 3405-55.2011.811.0041

 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: IVOMAR ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREEN STAR PEÇAS E VEICULOS LTDA, 

CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS 

- OAB:OAB/MT 8.195-A, FABIO TEIXEIRA OZI - OAB:172594/SP, Rafael 

de Carvalho Passaro - OAB:164878/SP, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Código: 710449

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de dilação de prazo para cumprimento da decisão 

proferida as fls. 340 (fls. 341/342), reiterado as fls. 343 e fls. 348/349.

 Alega a requerida que a falha mecânica detectada no veículo objeto da 

transferência de propriedade, aliada à recente paralisação dos 

caminhoneiros em todo o País impossibilitou o cumprimento da 

determinação judicial no prazo fixado por este Juízo, razão pela qual 

pugna por sua dilação.

 À vista dos documentos apresentados com os pedidos de dilação de 

prazo, verifica-se que a requerida está tomando as providências para 

efetivar a transferência determinada, sendo fato público e notório que a 

greve dos caminhoneiros parou nosso País por quase 15(quinze) dias.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido aviado, concedendo mais 15(quinze) 

dias de prazo para a comprovação nos autos, da transferência da 

propriedade do veículo descrito nos autos, sob pena de incidência da 

multa diária fixada na decisão de fls. 340.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1128506 Nr: 22396-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA SILVA, BRUNO DUARTE 

PEREIRA DE LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - 

OAB:19.163O/MT, ROSIRES DA SILVA ALBINO - OAB:3298-A/MT

 Código: 1128506

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos para análise do pedido de fls. 92/94, saneamento ou 

julgamento dação no estado em que se encontra.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 985009 Nr: 16340-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA PALARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILSON PALARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13813

 Código: 985009

 Vistos, etc.

Trata-se de Incidente de Impugnação ao Valor da Causa ajuizado por 

Luzia Aparecida Palaro, com vistas a impugnar o valor dado à Ação de 

Embargos de Terceiros interposta em seu desfavor por Ailson Palaro, 

objetivando a alteração para maior do valor atribuído à demanda que, ao 

seu ver, deveria ser de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), considerando 

ser este o valor do bem imóvel objeto da Ação de Adjudicação 

Compulsória em apenso, a qual deu origem à interposição dos embargos.

Pleiteia assim a procedência do incidente para que seja o valor da causa 

majorado, com o consequente recolhimento pelo Autor, da diferença das 

custas.

É a síntese do necessário.

Decido.

Considerando que a ação de Embargos de Terceiro foi julgada extinta sem 

julgamento de mérito, conforme sentença hoje proferida; bem como, tendo 

em vista que o incidente de impugnação ao valor da causa é processo 

acessório e vinculado ao processo principal; por fim, em face dos 

princípios da economia e celeridade processuais e do famoso brocardo 

jurídico "o acessório segue o principal" tenho como prejudicado o presente 

incidente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO este incidente, sem julgamento do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 901218 Nr: 30757-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY FOLCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO AUGUSTO GAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, KALYNCA DA SILVA INEZ 

DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 901218

Vistos,

A busca de endereço do requerido encontra-se realizada nos autos as 

folhas 68.

Dessa forma, intime a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

cumprir o item quatro do despacho de folhas 67, para posterior 

prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 907400 Nr: 35166-02.2014.811.0041

 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: AILSON PALARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA PALARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 
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Civil, JULGO EXTINTA esta demanda sem resolução de mérito.O autor, 

como sucumbente, arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando os ditames do artigo 85, § 8ºdo CPC.Após o trânsito em 

julgado, promova-se as baixas necessárias, arquivando-se o feito.P. I. 

C.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 21 de junho de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito ]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802777 Nr: 9243-08.2013.811.0041

 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: NILCE SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 ANTE AO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Requerida 

CAB CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E 

ESGOTO, a efetuar o refaturamento das cobranças dos meses de 

NOVEMBRO/2012 a ABRIL/2013, devendo ser utilizado como parâmetro a 

média de consumo de água equivalente a 193 m3, para os meses em que 

foi aferido consumo superior, devendo ser deduzido do montante apurado 

o valor pago no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de entrada 

do parcelamento de débito. CONDENO, ainda, a parte Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.Mantenho a liminar 

concedida as fls. 44/45 e 52, em todos os seus termos, declarando ainda, 

insubsistente o parcelamento dos débitos impugnados e ora revisados. 

Condeno, por fim a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, §2º do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de junho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085664 Nr: 4109-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIDYNARA DE ARRUDA FIGUEIREDO, 

MARIA CANDELARIA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1085664

Vistos,

 Nesta Ação de Despejo as partes requeridas não foram localizadas no 

endereço indicado nos autos, tendo o autor formulado pedido de busca 

para localização de seus endereço.

Em relação a requerida Ana candelária a busca eletrônica não pode ser 

formalizada, em razão do sistema Infojud ter acusado de inválido o número 

do CPF indicado nos autos.

Dessa forma, intime-se a requerente para no prazo de cinco dias, informar 

nos autos o número correto do CPF daquela requerida.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço da parte requerida Eleidyanara, 

sendo encontrado um novo endereço, conforme se verifica no espelho da 

consulta anexada nos autos.

Isto posto, indefiro o pedido de citação por edital formulado as folhas 90, 

anotem-se nos autos o novo endereço da primeira requerida, a seguir, 

cite-se no novo endereço, conforme determina a decisão de folhas 47/48.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 406451 Nr: 38457-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA HELENA FERREIRA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS E DECORAÇÕES GIANE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA PINTO DE 

MELO - OAB:10786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 Código: 406451

 Vistos, etc.

Trata-se de impugnação aos cálculos do Contador Judicial apresentada 

pela executada, com a apresentação do valor que entende devido.

Argumenta que o contador deveria ter atualizado o valor da execução com 

base na quantia fixada na decisão de fls. 157/158, e não ter refeito todo o 

cálculo.

DECIDO.

O cálculo ofertado pelo Contador do Juízo apresenta-se escorreito.

 Com efeito, embora tenha sido fixado na decisão de fls. 157/158 como 

valor da execução, aquele indicado pela executada, percebe-se no bojo 

do referido decisum a referência à incidência dos juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, que aliás, foi estabelecido na sentença.

 E conforme já registrado na decisão de fls. 173, as verbas descriminadas 

no cálculo da executada, de fls. 139, não foram acrescidas de juros 

moratórios, os quais a toda evidência são devidos.

Assim, em face da vedação ao enriquecimento ilícito, alçado ao patamar 

de questão de ordem pública, e ainda, considerando que o cálculo de fls. 

175 está em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença 

115/118, bem como na decisão de fls. 1574/158, HOMOLOGO o referido 

cálculo.

Em consequência, INTIME-SE a executada para pagamento do débito 

remanescente indicado as fls. 175, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de constrição forçada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 348506 Nr: 18924-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5.956/MT

 Código – 348506.

VISTOS,

A parte Exequente às fls. 207/208 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 202/206 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. 204 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 208.

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, 21 de Junho de 2.018.

YALE SABO MENDES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 905443 Nr: 33866-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE CUIABA 01 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, RICARDO DE MORAIS FURTADO - OAB:22868, SAMUEL 

CANGUÇU BASTOS VIEIRA - OAB:33257

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para no prazo de 05 

(cinco) dias dar prosseguimento no feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 455641 Nr: 26766-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALDE DE MELO CASSEMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL FACTORING & FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, SELMA PAES - OAB:OAB/SP 183.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571/MT, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649 MT

 Código do Processo nº 455641

Vistos,

 Indefiro o prosseguimento do feito executivo nos moldes requeridos pelo 

exeqüente às folhas 589/590.

No caso, o cálculo apresentado deixou de usar os parâmetros da ultima 

atualização constante nos autos e deve ser refeito, usando como 

parâmetro a data inicial constante no cálculo de folhas 493.

Isto posto, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

apresentar nos autos novo cálculo da dívida, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento.

 Imbuído no princípio da cooperação – art. 6º do CPC, para maior agilidade 

no ato pretendido, ressalto que o pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud) deverá conter todas as informações necessárias 

para realização do ato, tais como: o nome das partes; o numero do CPF ou 

do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, para posterior 

prosseguimento.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 935899 Nr: 52538-61.2014.811.0041

 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: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO, AIDIL GOMES FERREIRA 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, IVAN PIRES 

MODESTO, ANTONIA ALVES DAS NEVES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO, DARKLE FERREIRA MODESTO, SUE ELLEN FERREIRA 

MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Código: 935899

 Vistos, etc.

Instadas as partes a indicarem as provas que pretendem produzir, os 

Autores se manifestaram as fls. 561, pugnando pela produção de prova 

pericial, oral e testemunhal.

DEFIRO a produção da prova pericial pleiteada pela requerida, por 

entender pertinente ao correto deslinde da controvérsia.

Para tanto, nomeio perito a pessoa de LOURENÇO MITUNORI HAYASHIDA, 

CREA 514/D – MT, engenheiro agrimensor, que pode ser localizado na Rua 

38, nº 740, bairro Jardim Boa Esperança, telefones: 3028-3899/Cel 

9972-3251, que realizará a perícia, sob a fé de seu grau.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Considerando que a perícia foi requerida pela parte Autora, que é 

beneficiária de Justiça Gratuita, os honorários do profissional nomeado 

devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso.

 Nesse contexto, com base na Resolução 232/2016, arbitro os referidos 

honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a complexidade 

da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua 

execução, o valor da causa, tudo em atenção aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade.

Intime-se o Perito para manifestar se aceita a nomeação, em face do 

quanto disposto neste decisum, no prazo de 05(cinco) dias.

Em caso positivo, agende-se com o expert a data de início dos trabalhos, 

intimando-se as partes, certificando a ocorrência nos autos.

 Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Após concluída a perícia, expeça-se em favor do perito, certidão com o 

valor dos honorários periciais que lhe são devidos, para a cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso - itens 2.18.11.1 e 2.18.11.2 da CNGC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 860434 Nr: 2078-70.2014.811.0041

 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: EVANIL CANUTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Código: 860434 Vistos, etc.Após a apresentação do Laudo Pericial (fls. 

140/145, a requerida apresentou 75 (setenta e cinco) quesitos as fls. 

149/154, para serem respondidos pelo perito.O expert, por sua vez, 

solicitou a complementação dos honorários, para atender ao pedido da 

requerida, a qual impugnou o valor apresentando, alegando que a 

resposta aos quesitos das partes está incluída no valor dos honorários já 

depositados e recebidos pelo perito.DECIDO. Alega a requerida que os 

quesitos apresentados POSTERIORMENTE à entrega do laudo não se 

tratam de quesitos complementares, e que foram protocolados por 

equívoco em outro processo, razão pela qual entente que o perito deve 

respondê-los sem a necessidade de complementação dos honorários já 

recebidos.Pois bem, vislumbra-se da redação do artigo 469 do CPC, que é 

permitida a apresentação de quesitos suplementares até a entrega do 

Laudo Pericial. E compulsando detidamente este feito, constata-se que a 

parte requerida não apresentou qualquer quesito antes da conclusão do 

trabalho do perito, sendo certo que teve diversas oportunidades para se 

manifestar nos autos, após o despacho saneador, não se atentando para 

a oferta de quesitos.Deste modo, reconheço a impossibilidade de 

apresentação de quesitos suplementares após a apresentação do Laudo 

Pericial nos autos, uma vez que a legislação processual civil é clara a 

respeito da oportunidade do oferecimento de tais quesitos.Nesse 

sentido:“(...).”Ademais, não se trata da aplicação do disposto no artigo 

477, §2º ou 3º, do CPC, pois analisando os 75 (setenta e cinco) quesitos 

apresentados, vê-se claramente que se tratam de novos quesitos e não 

de meros esclarecimentos, conforme, aliás, confirmado pela própria parte 

requerida (fls. 149/154.Assim, considerando que é impossível a 

formulação de quesitos complementares após a apresentação do laudo 

pericial, INDEFIRO o pedido de fls. 149/154.Após o decurso do prazo 

recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 460203 Nr: 29515-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO (POSTO 

MILLENIUM)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MENDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, Paulo Cézar Zamar Taques - OAB:4659/

4659/MT

 Processo Código nº 460203

Vistos,

 Trata-se de Execução de Sentença que a parte executada devidamente 

intimada, deixou de pagar a condenação não se pronunciadndo nos autos, 

conforme relata a certidão de folhas 252.

A parte exequente em manifestação requerer, a realização de penhora 

eletrônica.

Considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido do exequente 

formulado às folhas 246/247.

Formalize-se o protocolo de bloqueio Junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária existente em 

nome da parte executada, até o limite do valor exequendo. Mantenha-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A busca formalizada via Sistema Bacenjud obteve resultado negativo, por 

não haver encontrado valor disponível para penhora, na conta corrente da 

parte executada, conforme extrato do Bacenjud, anexado nos autos.

Isto posto, verificando que não há indicação de outros bens a penhora, 

pelo exequente, para o regular prosseguimento deste feito, determino que 

se proceda a penhora de bens que guarnecem residência da parte 

executada, tantos quanto bastem para garantia do valor exequendo, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 

do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 833458 Nr: 38891-33.2013.811.0041

 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: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Código: 833458

Vistos, etc.

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 506/507 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

E estando a avença cumprida, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III, 

do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

As partes desistiram do prazo recursal, razão pela qual, após quitadas 

eventuais custas, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710848 Nr: 3842-96.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 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: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8862

 Código: 710848

 Vistos, etc.

Instadas as partes a apresentarem as provas que pretendem produzir, o 

Autor pugna, de forma genérica, pelo depoimento pessoal da requerida e 

oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas (fls. 122/123).

A parte requerida quedou-se inerte (fls. 127).

Decido.

Primeiramente INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, por 

entender inaplicável - ao caso concreto - a legislação consumerista, pois 

muito embora o Código de Defesa do Consumidor possa ser aplicado aos 

contratos de promessa de compra e venda, in casu, o requerente não 

aventou a existência de cláusulas abusivas a justificar a incidência da 

legislação consumerista.

Outrossim, do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que 

este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória, razão pela qual INDEFIRO a produção 

das provas requestadas pela parte Autora, as quais não se mostram úteis 

ao processo.

 Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773100 Nr: 26231-41.2012.811.0041

 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: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- 

CANOPUS, BMW DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

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

OAB:17.298A, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, Gustavo Lorenzi de Castro - 

OAB:129134/SP, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT

 Código: 773100Vistos etc.A requerida BMW DO BRASIL LTDA, 

irresignada com o valor proposto pelo expert a título de honorários 

periciais, pugna por sua redução pelo Juízo.Cediço que a matéria afeta 

aos honorários periciais se inclui dentre aquelas sujeitas ao prudente 

arbítrio do magistrado.E para a fixação dos honorários periciais, o julgador 

deve considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua 

realização, o tempo exigido para a sua execução, o valor da causa, as 

condições financeiras das partes, tudo em atenção aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade.Nesse sentido:“(...).”In casu, o valor 

atribuído pela empresa encarregado da perícia não destoa do patamar 

estabelecido em perícias da mesma natureza, apresentando-se compatível 

com os critérios supra elencados.Deste modo, HOMOLOGO o valor dos 

referidos honorários em R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais) 

e determino a intimação da Requerida para depósito de sua cota parte em 

05 (cinco) dias, improrrogáveis, por se tratar de processo inserido na 

meta 2 do CNJ.Comprovado nos autos o depósito dos honorários periciais, 

intimem-se os peritos indicados as fls. 355, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, agendar dia e hora para a realização da pericia, cientificando de que 

deverá apresentar o laudo, 30 (trinta) dias a contar da data do início dos 
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trabalhos. Estando a data da perícia agendada, intimem-se as partes da 

data designada para perícia, certificando a ocorrência nos autos.Deixo 

autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser 

depositado, em favor da empresa especializada em perícias, para início 

dos trabalhos, ficando o restante de 50% (cinquenta por cento) para 

serem liberados, após a entrega do laudo Pericial.Após a apresentação do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação em 05(cinco) 

dias.Concluído os trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 729104 Nr: 25081-59.2011.811.0041

 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: JOSE DE FATIMA LISBOA, ROSA CESÁRIA DA SILVA 

LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906/MT, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:17514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 729104

Vistos, etc.

Renovem-se os expedientes de fls. 76 e 77, para que as Fazendas 

Públicas Municipal e Estadual manifestem a existência ou não de interesse 

nesta demanda.

Outrossim, certifique a secretaria o decurso de prazo para resposta, 

relativamente à citação da empresa requerida, bem como quanto à citação 

dos confinantes.

Por fim, INDEFIRO o pedido de fls. 172, eis que compete aos Autores a 

obtenção do documento requestado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802642 Nr: 9111-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUNHA CONSTRUTORA LTDA

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

LTDA, AUGUSTO RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 802642

Vistos,

 Indefiro o pedido formulado as folhas 92, visto que a restrição veícular 

almejada pelo exequente as folhas 92, pode ser realizada neste Juízo, 

desde que haja requerimento nos autos.

Diante do exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco 

dias, promover o normal andamento desta execução, requerendo nos 

autos, o que entender de direito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1057458 Nr: 49767-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANKLEY CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR MAIA PEREIRA ME, FÁBIO 

JUNIOR MAIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENCO M. D. 

HAYASHIDA - OAB:20.108-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1057458

 Vistos, etc.

Pretende o executado as fls. 173/175 o desbloqueio dos valores 

penhorados via Bancejud em conta bancária de sua titularidade, 

argumentando que os valores se referem a verba salarial, portanto, 

impenhoráveis.

 Instado a se manifestar, o exequente pugna pela manutenção do bloqueio, 

com a liberação dos valores a seu favor (fls. 178/179).

 DECIDO.

Do exame dos autos, constata-se que o executado foi pessoalmente 

citado dos termos da ação de conhecimento, conforme se vê as fls. 146, 

quedando-se inerte, ou seja, não constituiu advogado, tampouco ofertou 

defesa, razão pela qual a afirmação de desconhecimento desta ação é 

inverídica.

Outrossim, no que tange à alegação de ter a penhora recaído sobre verba 

de natureza salarial, o devedor não trouxe qualquer prova a embasar sua 

argumentação, sendo o documento juntado as fls. 177 é inservível para 

esse fim, além de não estar assinado e ter sido emitido após a efetivação 

da penhora na conta bancária do executado.

Com efeito, a ordem de bloqueio foi emitida em 14/03/2018, enquanto que o 

documento apresentado pelo devedor foi elaborado em 23/03/2018.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 173/175, determinando a 

liberação do valor penhorado ao exequente. Expeça-se o respectivo 

Alvará, para crédito na conta bancária indicada as fls. 179.

Após, voltem-me os autos conclusos para pesquisa de bens de 

propriedade do executado via Renajud.

Por fim, esclareço que a busca por bens imóveis junto aos Cartórios 

extrajudiciais é providência que compete ao exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132543 Nr: 24095-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRIFORT INDUSTRIA E SERVIÇOS DE APOIO E 

ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO AMBRÓSIO CÂMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18798/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUEGER DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 12.216

 Código: 1132543

Vistos, etc.

O feito não contempla julgamento antecipado. Atento ao disposto no art. 

357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do 

processo.

Não foram arguidas preliminares.

As partes estão bem representadas, presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, entendidas como direito abstrato e, não 

havendo irregularidades ou nulidades evidentes, dou o feito por saneado.

Fixo como pontos controvertidos da demanda: a responsabilidade do 

requerido pela execução da obra aventada na inicial, e via de 

consequência, a responsabilidade pela retificação do projeto junto aos 

órgãos competentes.

Em observância ao princípio da Cooperação (art. 6º, 7º, 10º e §1º do 

artigo 357 do CPC), INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, informarem se há outros pontos controvertidos em matéria de 

fato que necessitem de dilação probatória, explicitando de forma 

individualizada e fundamentada acerca da relação de tais provas com os 

fatos controvertidos a serem elucidados, sob pena de indeferimento.

No que tange aos pedidos de provas, considerando que o litígio em tela 

envolve elevada matéria fática, DEFIRO a produção de prova oral e 

testemunhal para o julgamento da causa, pugnada por ambas as partes.

Para tanto, designo o dia 04/setembro/2018 às 13h30, para a realização 

da audiência de instrução, ocasião em que primeiramente será tentada a 

conciliação.
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Registro que cabe ao advogado de cada parte informar ou intimar a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s), dispensando-se a intimação do juízo, 

nos termos do art. 455 do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777316 Nr: 30671-80.2012.811.0041

 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: JEFERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO BELTRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 777316

Vistos,

 A requerente formula nos autos, pedido de citação por edital da 

requerida, não localizada nos endereços indicado nos autos.

Procedida à solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud quanto ao endereço da parte requerida, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme se verifica no espelho da 

consulta anexada nos autos.

Anotem nos autos o novo endereço da parte requerida.

A seguir, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), nova data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), no novo 

endereço consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704337 Nr: 39030-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEN PAVÃO CAVALHEIRO, MARIA 

APARECIDA BRAGA CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTTO - OAB:11362/MT

 Código do Processo nº 704337

Vistos,

 Trata-se de execução de Titulo Judicial, onde o executado vem aos autos 

oferecer bens a penhora.

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao exequente, posto 

que os documentos que acompanham o pedido do executado as folhas 

147/149, encontram-se desatualizados, datados do ano 2011.

Dessa forma, determino que se intime a parte executada para no prazo de 

05 (cinco) dias, anexar nos autos documento atualizado da existência das 

debêntures indicadas a penhora as folhas 147/149, sob pena de 

execução forçada.

Juntados nos autos os documentos acima determinados, diga o exequente 

em cinco dias.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 17424 Nr: 1948-18.1993.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GOMES NERY, BROMBERG 

GONÇALVES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JOÃO 

PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, MARCELA MARIA FRAGA GUNDIM - 

OAB:OAB/SP 333.886, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Código: 17424

 Vistos, etc.

Em face do teor do v. acórdão juntado as fls. 568/574, intime-se o BANCO 

DA AMAZÔNIA S/A, via de seu advogado (DJE), para pagamento 

espontâneo do débito indicado as fls. 565, no prazo de 15(quinze) dias, 

sob pena de multa de 10%(dez por cento) sob o montante do débito, além 

dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico percentual.

Havendo pagamento ou manifestação do devedor, diga o exequente em 

15(quinze) dias, do contrário, voltem-me os autos conclusos.

No mesmo prazo, manifeste-se acerca do pedido de fls. 559/562.

Por fim, DEFIRO os pedidos de fls. 575, pelo prazo de 15(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1032823 Nr: 38007-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERTEC IMPERMEABILIZAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE 

MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1032823

Vistos,

Formalizada a consulta de endereço junto ao Sistema Infojud, encontramos 

o mesmo endereço constante nos autos (fls. 56), conforme verifica-se no 

espelho da consulta que segue em anexo.

Todavia, tratando-se a requerida de pessoa jurídica, para fins de 

esgotamento das diligência para fins de localização da requerida, 

determino que se oficie à Junta Comercial do Estado, requisitando 

informações quanto a empresa requerida e seus sócios, contrato social e 

suas alterações, no prazo de cinco dias, sob pena de desobediência.

 Recebida as informações requisitadas, intime-se a parte requerente para 

no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 768460 Nr: 21353-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEM - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, 

ENGENHARIA E MANUTENAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 768460

Vistos,

Nesta Execução de Titulo Extrajudicial a parte exequente intimada da 

decisão de folhas 93, vem aos autos formular pedido de busca de bens na 

Receita Federal, em nome da parte executada.

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 nos autos, que o 

exequente esgotou os meios de diligências extrajudiciais disponíveis para 

localizar bens do executado, o que não se enquadra neste caso, por não 

haver demonstração das medidas empreendidas pelo exequente com tal 

finalidade.

Dessa forma, não havendo nos autos demonstração do esgotamento dos 

meios tradicionais de satisfação do débito, indefiro o pedido do exequente 

formulado as folhas 94.

Não havendo nos autos indicação de bens pelo exequente, determino que 

se proceda a penhora de bens na sede da empresa executada, tantos 

quantos bastem para garantia do valor da dívida, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1135126 Nr: 25144-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INC. SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE MIRANDA - 

OAB:21.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Código: 1135126 Vistos, etc.Instadas as partes a apresentarem as 

provas que pretendem produzir, a empresa Autora pugnou pela oitiva de 

testemunhas (fls. 344); a Requerida, a seu turno, pela produção de prova 

documental, juntando para tanto, novos documentos aos autos (fls. 

346/382), além de prova testemunhal (fls. 345).Decido.A priori, analiso a 

impugnação apresentada pela Requerente aos novos documentos 

juntados pela Requerida (fls. 384/386).A Requerente alega que não se 

tratam de documentos novos, portanto sua apresentação deveria ter 

ocorrido por ocasião da contestação, razão pela qual pede sejam 

desentranhados.A esse respeito preconiza o douto Professor Cassio 

Bueno Scarpinella que “(...) ".E à vista dos aludidos documentos, 

constata-se pela data em que produzidos que poderiam ter sido 

apresentados com a peça defensiva. No entanto, a manutenção deles nos 

autos não causará qualquer prejuízo a parte requerida, já que foi 

oportunizado o contraditório, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

desentranhamento dos documentos de fls. 384/386.Outrossim, do exame 

do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. 

"(...)".Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para uma perfeita compreensão e deslinda da questão, razão 

pela qual INDEFIRO a produção da prova testemunhal requestada por 

ambas as partes, eis que não se mostra útil ao processo.Após, o decurso 

do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença, ocasião 

em que será analisada a preliminar suscitada na contestação.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 19 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 29841 Nr: 4206-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA & 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMO MASCEDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Garcia Piato - 

OAB:16786/E, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719/MT, Maria Eduarda 

Ramalho Queiróz - OAB:17175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - OAB:(DEF.PÚBLICA)

 Processo Código nº 29841

Vistos,

Nesta Execução de Titulo Judicial a parte exequente intimada da decisão 

de folhas 93, vem aos autos formular pedido de busca de bens na Receita 

Federal, em nome da parte executada.

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 nos autos, que o 

exequente esgotou os meios de diligências extrajudiciais disponíveis para 

localizar bens do executado, o que não se enquadra neste caso.

Não havendo nos autos demonstração do esgotamento dos meios 

tradicionais de satisfação do débito, indefiro o pedido do exequente 

formulado as folhas 250.

Solicite-se junto ao CCS Bacen informações quanto a existência de Conta 

Bancária em nome da parte executada, com detalhamento da consulta a 

ser realizada no CPF do executado, anexado nos autos o relatório do 

detalhamento da consulta, diga o exequente em cinco dias.

Não havendo esgotamento das diligencias para satisfação da dívida 

exequenda, nem a indicação nos de bens pelo exequente, fundamentado 

no que dispõe o § 3º do art. 523, determino que se proceda a penhora de 

bens na residência da parte ‘ executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 112960 Nr: 12078-57.1999.811.0041

 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: ROSA MARIA ROGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARQUEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMASCENO 

- OAB:3.620/MT

 Código: 1129602

 Vistos, etc.

Em sede de Juízo de retratação, MANTENHO a sentença de fls. 573/576, 

por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 331, §1º, do CPC, determino a citação do requerido 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela 

requerente.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para julgamento do recurso, com as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 761933 Nr: 14434-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI, SÔNIA ROSA PAIM BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL ALVES DE MIRANDA, JUARES 

ANTONIO BATISTA DO AMARAL, MARCIO TADEU SALCEDO, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Processo Código 761933

Vistos,

Nesta Execução de Honorários os executados intimados não se 

manifestaram nos autos (fls. 14), tendo os exequentes formulado 

requerimento para realização de penhora eletrônica via Bacenjud e 

Renajud.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, 

defiro a penhora eletronica requerida pelo exequente, formalize-se a 

busca junto ao Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para penhora de 

valores na conta corrente existente em nome dos executados, até o limite 

do débito exequendo.

 Sendo a busca Bacen negativa, formalize-se a busca de veículos no 

Detran via Renajud.

A solicitação de bloqueio via Sistema Bacenjud, obteve resultado negativo, 

visto não ter encontrado valor suficiente disponível para penhora nas 

contas bancárias dos executados, sendo desbloqueada a quantia 

encontrada por ser considerada irrisória em relação ao valor da 

execução, conforme dispõe o artigo 836 do CPC, que estabelece a não 

formalização da penhora, quando o seu objeto for insuficiente, como neste 

caso. Segue em anexo extrato do Bacenjud.

No DETRAN, a busca formalizada via Renajud, encontrou 02 (dois) 

veículos cadastrados em nome do executado Marcio Tadeu Salcedo, não 

sendo formalizada a penhora sem antes ouvir o interesse do exequente 

nos veículos encontrados, em razão de serem antigos e com restrição já 

registrada em seu prontuário, conforme o relatório Renajud anexado nos 

autos.

Quanto a diligência requerida junto a Receita Federal, via Infojud para 

busca de bens, está só é admitida excepcionalmente, justificando-se tão 

somente, quando demonstrado nos autos, que o exequente já esgotou 

todos os meios de diligências extrajudiciais disponíveis para localizar bens 

do executado, o que não se enquadra no presente caso.

Dessa forma, não havendo esgotado os meios tradicionais para 

satisfação do débito, indefiro a busca requerida via Sistema Infojud.

Isto posto, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino 

que se proceda a penhora de bens na residência dos executados, tantos 

quantos bastem para garantia o valor exequendo, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 do CPC/2015.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 25585 Nr: 12447-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A BR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO UBERLÂNDIA LTDA, 

CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Código do Processo nº 25585

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença, onde o 

exequente vem aos autos indicar um imóvel de propriedade do executado 

Claudyson Martins Alves, para penhora.

Estando o pedido instruído com a matrícula do imóvel (fls. 354/357), defiro 

a penhora requerida pelo exequente no pedido formulado as folhas 353, o 

que faço com fundamento na disposição contida no § 3º do artigo 523 do 

CPC.

Lavre-se o Termo de penhora nos autos, ficando a parte executada por 

este ato, constituída depositária (art. 845, § 1º, do CPC).

Cumpre ao exequente a averbação na matrícula do imóvel mediante a 

apresentação do Termo na respectiva Serventia Registral (CPC, artigo 

844), devendo este, comprovar nos autos, o registro da averbação da 

penhora.

Intime-se a parte devedora da penhora, na pessoa do advogado 

constituído nos autos, conforme preceitua o art. 841, § 1º, do CPC.

A seguir, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado.

 Avaliado, digam as partes no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132496 Nr: 24076-26.2016.811.0041

 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: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestar no feito 

acerca das informações de fls. 96/97, Dito Isto, segue a referida decisão:

(...) Com as respostas nos autos, manifestem-se as partes no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 931980 Nr: 50386-40.2014.811.0041

 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: JEFFERSON DREAN DE SÁ

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termo do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a parte 

Requerida BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A ao pagamento de 

20% do total do capital segurado previsto na apólice para “Invalidez 

Funcional Permanente Total por Doença” no valor de R$ 43.329,60 

(quarenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), 

e a parte Requerida MAFRE VIDA S/A., ao pagamento de 70% (setenta por 

cento) do capital segurado, ressalvado o direito de regresso contra as 

demais cosseguradoras, atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da 

ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Condeno, ainda, as 

partes Requeridas solidariamente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, §2º do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de junho de 

2018.YALE SABO MENDES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 853834 Nr: 56449-18.2013.811.0041

 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: LUZIA APARECIDA PALARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO MONTEIRO BATISTA, MARIA 

AFONSINA DOS REIS BATISTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 853834 Vistos, etc.Compulsando detidamente estes autos, 

constata-se que a contestação ofertada as fls. 49/50 foi assinada pelos 

próprios requeridos, os quais não detém capacidade postulatória, razão 

pela qual é nulo o referido ato.Por corolário, reconheço a ocorrência da 

revelia.Nesse sentido:“(...).” (GRIFEI)Com efeito, o Estatuto da OAB 

determina que são nulos os atos praticados por pessoa que não é 

advogado, sendo certo que ato nulo não pode ser convalidado. Deste 

modo, inexistindo defesa, a consequência é o reconhecimento da revelia. 

Outrossim, não havendo mais provas a produzir, tenho que o processo 

está maduro para receber sentença, todavia, CONVERTO O JULGAMENTO 

em diligência, para que a parte Autora apresente a certidão atualizada da 

matrícula do imóvel que pretende a adjudicar. Fixo o prazo de 15(quinze) 

dias.Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 21 de junho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 723517 Nr: 19111-78.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELOZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017, EDIVALDO LIMA DE MELO - OAB:12.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 233673 Nr: 23985-82.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO 

PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Código do Processo nº 233673

Vistos,

Trata-se de execução de sentença que a parte exequente vem aos autos, 

requerer penhora de crédito pertencente ao executado.

 Da analise dos autos, verifica-se que o exequente deixou de fazer prova 

nos autos da existência do crédito indicado a penhora.

Dessa forma, intime a parte exeqüente, para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos o documento probatório necessário para análise do pedido, 

para posterior prosseguimento do feito, sob pena indeferimento.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1308506 Nr: 10492-18.2018.811.0041

 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: VICTOR HUGO PONTES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES DE LIMA, JOSE MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1308506 - Apenso ao processo n.772933

VISTOS,

 APENSE-SE O PRESENTE FEITO AOS AUTOS PRINCIPAIS CÓDIGO N. 

772933.

Cadastrem-se os advogados dos Embargados para recebimento de 

intimação nos termos do artigo 677,§3º do CPC.

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, juntando aos autos elementos 

de prova que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, holerite, CTPS, etc...), sobretudo porque 

a própria assertiva no sentido de ter desembolsado a quantia de quase R$ 

30.000,00 a vista para aquisição do automóvel já mostra-se incompatível 

com a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do 

benefício.

Determino ainda, no mesmo prazo a juntada de outros elementos de prova 

no sentido de comprovar a qualidade de sua posse, haja vista o processo 

de execução que gerou a restrição sobre o veículo tramita há mais de 06 

(seis) anos, e, o Executado somente assinou e reconheceu firma no DUT 

(documento único de transferência) em 04/08/2017, quando há muito já 

havia iniciado os atos expropriatórios no processo em apenso.

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise de 

pedido com urgência.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10695 Nr: 6960-37.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIA VIRGILIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DE SOUZA CARMO, Xerox do 

Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE MACIEL DA CUNHA - 

OAB:17.142/MT, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

OAB:DEF. PUBLICO, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 Código do Processo nº 10695

Vistos,

 A Busca eletrônica requerida pelo exequente, não pode ser formalizada, 

em razão do sistema ter acusado de inválido o número do CPF da parte 

executada.

Dessa forma, intime-se a parte exeqüente para no prazo de cinco dias, 

informar nos autos o número correto do CPF da parte executada ou ainda, 

indicar o endereço do executado, promovendo o normal andamento desta 

execução, sob pena de suspensão – art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1173991 Nr: 41738-03.2016.811.0041

 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: ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA - COM E IND DE FERRAGENS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. No ensejo, faço intimação da parte requerida para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre o referido embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1018677 Nr: 31235-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVAG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBERE RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1018677

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que a parte requerida não foi localizada no 

endereço indicado nos autos, vindo o autor formular pedido de busca para 

localização de endereço do sócio da empresa requerida.

Da analise dos autos, verifica-se que o pedido encontra-se 

desacompanhado de documento probatório de que a pessoa indicada as 

folhas 45, é sócio proprietário da empresa requerida.

Dessa forma, intime a parte requerente para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos o documento probatório necessário para análise do pedido, 

para posterior prosseguimento do feito, sob pena indeferimento.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 318089 Nr: 20986-25.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON ROTH, ADELINO SIMOES DE 

CARVALHO FILHO

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

OAB:9.237/MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELIANETH 

GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL.

 Processo Código nº 318089

Vistos,

Nesta Execução de Sentença a parte exequente, vem aos autos formular 

pedido de busca de bens junto a Receita Federal, em nome dos 

executados, para satisfação do intento executivo.

No entanto, verificando que não ouve nos autos, o esgotamento das 

diligências extrajudiciais disponíveis, com a finalidade de localizar bens 

dos devedores, indefiro a busca requerida pelo exequente as folhas 

201/202.

Considerando a falta de êxito nas buscas empreendidas nesta execução, 

mostra-se cabível a expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do 

Sistema Financeiro – CCS -BASCEN, para averiguação de eventual conta 

em corretoras de valores e demais instituições de créditos não bancárias, 

com a finalidade de buscar bens, informações ou direitos passíveis de 

penhora que não são abrangidas pela consulta Bacenjud.

Deixando ressaltado que o sistema CCS/Bacen, não representa a quebra 

de qualquer sigilo das operações bancárias, já que não revela 

movimentações bancárias nem montantes constantes de contas ou 

aplicações financeiras, mas tão-somente a existência de vínculos entre 

pessoas cadastradas no Sistema Financeiro Nacional - SFN, bem como, 

as datas de início e término da vinculação à conta bancária relacionada.

Dessa forma, determino que se formalize a pesquisa no CPF dos 

executados pelo sistema CCS – Bacen.

 Anexado nos autos a resposta da pesquisa realizada no Sistema 

CCS/Bacen, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

cinco dias.

Diante do exposto, não havendo nos autos outro bem indicado a penhora 

pelo exequente, fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, 

determino que se proceda a penhora de bens na residência dos 

executados, tantos quantos bastem para garantia o valor exequendo, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 

do CPC/2015.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 266791 Nr: 556-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO & BARBOSA LTDA, NILTON 

SILVA BARBOSA, HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485/MT, 

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060/MT

 Certifico que, encaminho intimação dos devedores acerca do registro da 

penhora de fls. 234/237.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 193259 Nr: 5969-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566 /MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA DE AQUINO 

AMARAL - OAB:3461, TICIANA DE AQUINO AMARAL - OAB:6333

 Processo Código nº 193259

Vistos,

Nesta Execução de Sentença a parte exequente intimada da decisão de 

folhas 356, vem aos autos requerer a busca no Detran para penhora de 

veículos e a inclusão no nome do executado nos órgão de restrição de 

crédito.

Considerando que no caso o executado intimado para pagar a 

condenação, deixou decorrer o prazo sem manifestação, assim, defiro em 

parte o pedido formulado pela parte exequente as folhas 359/360, apenas 

para determinar a expedição de ofício para inserção do nome da parte 

executada nos órgãos de restrição ao crédito, conforme estabelece os §§ 

3º e 5º do artigo 782 do CPC, observando-se o estabelecido o § 4º 

daquele artigo. Bem como, para determinar que se formalize a busca de 

veículos no Detran, via Sistema Renajud.

A pesquisa formalizada no Detran, via Renajud, obteve resultado positivo, 

sendo encontrado um veículo registrado em nome da parte Executada 

Tamirtes José Ferreira, o qual foi penhorado, Marca e Modelo I/HONDA 

CR-V ELX – Placa OBF6375 – MT, conforme relatório nos autos, o qual 

constituo como Termo de Penhora.

Intime-se a parte executada da penhora, por seu patrono via DJE - artigo 

525 do CPC.

 Decorrido o prazo, certifique-se e expeça-se mandado para avaliação do 

veículo.

 Avaliado, digam as partes em cinco dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1030244 Nr: 36903-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, 

OTAVIO BEHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA GABRIELA SPADA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a parte Requerida, LUIZA 

GABRIELA SPADA BELLÉ, pagar à parte Requerente, CONDOMÍNIO 

EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, a importância de R$ 20.300,00 

(VINTE MIL E TREZENTOS REAIS), referente aos débitos dos meses de 

06/2014 a 06/2015, descritos na planilha de fls. 63, acrescidos de multa de 

2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação e honorários 

advocatícios estabelecidos na convenção condominial em 25%, 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. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de junho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 815263 Nr: 21717-11.2013.811.0041

 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: MARCO ANTONIO MORITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, PDG 

REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426

 Processo Código n. 815263

VISTOS,

 As informações requisitadas as fls. 755/757 foram prestadas por meio do 

ofício nº19/2018/INFO/GAB em 04/05/2018 e enviadas por malote digital 

conforme recibo/protocolo em anexo.

Aguarde-se em cartório o julgamento do Conflito de Competência 

n.157.918-SP suscitado pela Requerida.

Tendo em vista que o presente feito já encontrava-se arquivado, com a 

juntada da decisão, se necessário, voltem os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Do contrário, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 de junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 786892 Nr: 40801-32.2012.811.0041

 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: L. M. ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET HAROLDO ROCHA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida decisão:(...) Juntadas as informações 

solicitadas, diga o requerente em cinco dias, após, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075803 Nr: 57849-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.C.A. FARMA COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 Processo Código nº 1075803

Vistos,

 Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte executada intimada deixou 

de pagar a dívida, ou de oferecer bens a penhora, vindo o exequente 

requerer nos autos, a realização de penhora eletrônica via bacenjud (fls. 

47), para garantia do valor exequendo.

Considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), fundamentado na redação do 

artigos 854 e 831, ambos do CPC, defiro o pedido de penhora formulado 

nos autos, determino que se formalize protocolo de bloqueio, junto ao 

Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar 

numerário em conta bancária existente em nome da parte executada, até o 

limite da dívida exequenda, mantendo-se os autos em gabinete, por 48 

horas, ou até que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central 

do Brasil.

A penhora realizada via Bacenjud, foi exitosa, sendo penhorado e 

transferido para a Conta Única do TJMT, o valor total de R$ 56.137,87 

(cinquenta e seis mil cento e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), 

conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de 

transferência, que segue anexo a esta decisão, o qual, constituo como 

Termo de Penhora.

Se necessários, oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação 

do valor penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE - artigo 841 do CPC.

Decorrido o prazo, diga o exequente em cinco dias, e voltem-me os autos 

conclusos.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024324-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES MENEGACE (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024324-38.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, THIAGO RODRIGUES 

MENEGACE, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 29/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Discorre que o valor da 

indenização corresponde R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) na 

data do efetivo pagamento, todavia, o valor recebido administrativamente, 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

é inferior ao que entende fazer jus. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento da complementação do seguro obrigatório 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, além da quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) 

referentes às despesas com tratamento médico. Boletim de Ocorrência no 

ID 9330602. Laudo pericial corroborado no ID: 10938963. A Requerida 
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apresentou contestação no ID: 11030907 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, alegou sobre a improcedência do pedido inicial vez 

que já houve pagamento do seguro por via administrativa, e argumentou 

sobre a improcedência do pedido inicial, ante a inconsistência do pedido 

de reembolso por despesas médicas e suplementares. Discorreu ainda 

quanto à necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 11419616. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: 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. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Em se tratando 

de pagamento de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), 

relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora efetuou, em sede 

administrativa, o pagamento, em favor do autor, a importância de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

conforme documentos de ID: 11030911. Igualmente, segundo a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se 

o montante pago administrativamente corresponde às lesões decorrentes 

do acidente sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 

19 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 

de junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um quadril, 

o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 10938963 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão moderada, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da mobilidade do quadril direito a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), existindo, portanto, uma diferença de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

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, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de 

acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por derradeiro, 

afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou 

gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de R$ 

191,00 (cento e noventa e um reais). A meu ver, encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos, que a parte Requerente foi vítima do referido 

acidente automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os 

documentos, laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos 

termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com as alterações das 

Leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: 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. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 2º Os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará. Como visto, a indenização está 

condicionada à simples prova do acidente e das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente, o que, no caso, restou suficientemente comprovado, como se 

depreende do documento carreado no ID: 9330569. Assim, não pode a 

Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida. Desta 

feita, analisando detidamente aludidos documentos, não procede à 

alegação da seguradora de que a parte Requerente não comprovou as 

despesas médicas por ela efetivadas quando da ocorrência do sinistro, 

eis que não se tem dúvida de que se relacionam com o acidente 

automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o valor de 

reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 191,00 (cento e 

noventa e um reais). Quanto aos juros e correção monetária das 

despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação 

do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da 

citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, a pagar ao 

Requerente, THIAGO RODRIGUES MENEGACE, a quantia de: A) - R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 29/09/2016 (Súmula 580 

STJ); B) R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) referente à indenização 

prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e 

correção monetária (INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017015-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIS SEBASTHIAN MARTINS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017015-63.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, FELIS SEBASTHIAN MARTINS 

LOPES, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 30/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento da indenização do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 26,00 

(vinte e seis reais) referentes às despesas com tratamento médico. 

Boletim de Ocorrência no ID. 7930262. Laudo pericial corroborado no ID: 

11124118. A Requerida apresentou contestação no ID: 10216674 arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez, e a inconsistência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 11770233. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos 

requisitos autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não 

pagamento do prêmio, não é exigência a ser cumprida para o recebimento 

do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “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” (Súmula 257 do STJ). 

O seguro DPVAT visa à indenização de danos pessoais à vítima de 

acidentes envolvendo veículos automotores que circulam na via terrestre, 

ou sua carga. Tais danos pessoais podem ser relativos à morte, invalidez 

permanente ou ressarcimento de despesas médicas (DAMS). A lei n° 

6.194/74 regulamenta o DPVAT, sofreu alterações em seu texto, por meio 

das leis 11.482/2007 e 11.945/2009. A primeira reduziu o valor da 

indenização, fixando como parâmetro máximo o valor de R$ 13.500,00 

quando o segurado for acometido por invalidez permanente e o valor de 

até R$ 2.700,00 como reembolso a vítima no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares comprovadas (DAMS). A lei 

estabeleceu uma TABELA DE GRADUAÇÃO de percentuais de perda para 

os casos de INVALIDEZ. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

7930262) não ter sido elaborado na data do acidente, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral, uma vez que é demonstrado de 

maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 

11124118. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11124118 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da perca da mobilidade do membro 

superior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 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, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por derradeiro, 

afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou 

gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de R$ 26,00 

(vinte e seis reais). A meu ver, encontra-se comprovado documentalmente 

nos autos, que a parte Requerente foi vítima do referido acidente 

automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os documentos, 

laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos termos artigo 

5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com as alterações das Leis n.º 
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8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: 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. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará. 

Como visto, a indenização está condicionada à simples prova do acidente 

e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende do documento carreado no ID: 7931158. 

Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização 

perseguida. Desta feita, analisando detidamente aludidos documentos, não 

procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o 

valor de reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 26,00 (vinte e seis 

reais). Quanto aos juros e correção monetária das despesas, nos termos 

da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do 

desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar 

ao Requerente, FELIZ SEBASTHIAN MARTINS LOPES, a quantia de: A) - 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja 30/12/2016 (Súmula 580 STJ); B) 

R$ 26,00 (vinte e seis reais) referente à indenização prevista no artigo 3º, 

inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária 

(INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO ainda a parte Requerida 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028431-28.2017.8.11.0041
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WILMAR BENEDITO DE CARVALHO (AUTOR)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1028431-28.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, WILMAR BENEDITO DE 

CARVALHO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 25/07/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência no ID. 

9876619. A Requerida apresentou contestação no ID: 10840259, arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e a ausência de 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, discorreu pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11471325. 

Impugnação à contestação no ID. 11831955. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 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. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 9846619, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 
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conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 11471325. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11471325 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco 

por cento) da capacidade laborativa do membro inferior esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 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, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

WILMAR BENEDITO DE CARVALHO, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 25/07/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028421-81.2017.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1028421-81.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ADEILSON ROCHA DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

25/07/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência no ID. 9845762. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10840387, arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio, discorreu, ainda pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 11471213. Impugnação à contestação no 

ID. 11830511. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: 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. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “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” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 
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(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 9845762, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 11471213. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11471213 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão moderada, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro superior 

esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco 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, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ADEILSON ROCHA DA SILVA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 25/07/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1028475-47.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RAFAEL JONE DE MORAIS 

ROSA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 17/07/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Certidão de ocorrência no ID. 12651941. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10936057, arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

discorreu, ainda pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

11472792. Impugnação à contestação no ID. 11833560. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 
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cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. A ausência do boletim de ocorrência policial, por si 

só, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não 

há falar em inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada 

da certidão confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência - SAMU, ID. 12651941, que, a rigor, também é um boletim de 

ocorrência, demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade 

entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID. 11472792. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11472792 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão moderada, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro inferior 

esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco 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, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, RAFAEL JONE DE MORAIS 

ROSA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 17/07/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023560-52.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RENATO INÊZ BORGES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/06/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 9205787. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9855281 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio. Discorreu, ainda, pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado à no ID: 11149738. Impugnação a 

contestação corroborado no ID: 11770489. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 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. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 
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análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos requisitos 

autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do 

prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser cumprida para 

o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de 

Justiça: “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” 

(Súmula 257 do STJ). O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Dos autos, verifico que fora juntado boletim de 

ocorrência no ID: 9205787, demonstrando de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 11149738. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11149738 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do ombro esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), 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, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. 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, RENATO INÊZ BORGES, a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 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, 

16/06/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024095-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DO PRADO LEALDINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024095-15.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCELO DO PRADO 

LEALDINE, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 04/12/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Certidão de Ocorrência ID: 

4544294. A Requerida apresentou contestação no ID: 10749689 arguindo 

em preliminar a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10475975. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 4544294) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 10475975. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 
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ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um segmento 

da coluna lombar, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial acostado aos autos no ID: 10475975 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade 

laborativa do segmento da coluna lombar a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), 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, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, pagar ao Requerente, MARCELO DO PRADO 

LEALDINE, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 04/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020234-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOLOGICA SONDAGENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PHILIPPE MENDES MARTINS OAB - MG154068 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOMIN GEOLOGIA E MINERACAO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EGIDIO CAVALCANTE PINHO OAB - MT22571/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020234-84.2017.8.11.0041 AUTOR: GEOLOGICA 

SONDAGENS LTDA RÉU: GEOMIN GEOLOGIA E MINERACAO LTDA - EPP 

W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, 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. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003154-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN BRANDAO ESTRELA (EXEQUENTE)

ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO (EXECUTADO)

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003154-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTRELA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JHONATAN 

BRANDAO ESTRELA EXECUTADO: COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA - EPP, COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP, COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA - EPP, COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - 

EPP, COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP, ELIZANDRO JONIOR 

TONIAZZO W Vistos. Nos termos do disposto no art. 1.018, § 1º, do 

Código de Processo Civil, MATENHO a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos. No mais, PROCEDA-SE com a retirada dos sigilo 

das peças processuais. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024331-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE MATOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (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 1024331-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLARICE 

DE MATOS LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 
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indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. No que tange a 

comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se trata 

de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que na 

procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Poconé-MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e 

tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, no entanto, 

não faz em nenhum processo judicial em que a competência é relativa, 

limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta 

e cola!], como a que ora se afasta. Saneado o processo (art. 357 do CPC, 

inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 

357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na 

espécie, não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não 

configurada relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). 

Nesse sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas partes. Nomeio 

como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, médico, CRM/MT 

1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 675, Bairro Centro 

Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 19 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017267-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FELIPE DA COSTA FRADE OAB - DF30370 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS POMPONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017267-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CAIXA DE 

PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REQUERIDO: JOAO 

CARLOS POMPONI 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, 21 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017645-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA ROSA GOMES OAB - MT0007848A (ADVOGADO)

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017645-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RODRIGO 

MARTINS REQUERIDO: CARRASCO & SILVA LTDA - ME M Vistos. 

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, 21 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017652-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS VALADAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA BATISTA HURTADO OAB - RO3870 (ADVOGADO)

VIVIAN BACARO NUNES OAB - RO2386 (ADVOGADO)

FABIANA OLIVEIRA COSTA HORACIO OAB - RO3445 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER AIRAM NAIMAIER DUARTE JUNIOR OAB - RO1111 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SÂNIA LÚCIA CAMARGO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017652-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL 

DIAS VALADAO JUNIOR REQUERIDO: PORTELA OCHIAI COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA M Vistos. Designo o dia 11.09.2018 às 14h15min para a 

inquirição da testemunha Sânia Lúcia Camargos. Considerando o que 

preconiza o art. 455 do Código de Processo Civil, deverá o(a) 

advogado(a) da parte interessada intimar a(s) testemunha(s) que arrolou 

do dia, da hora e do local da solenidade designada, nos moldes do § 1º do 

mesmo dispositivo ou, se preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à 

audiência independentemente de intimação, sob pena de, em caso de não 

comparecimento ou de inércia na realização da intimação, ser considerado 

como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 

do Código de Processo Civil). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na 

forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC, bem como da data 

designada para realização do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, por 

seus patronos, via DJE, advertindo de que a ausência injustificada do(a) 

advogado(a) à solenidade acarretará em dispensa da produção da prova 

e devolução imediata da missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 

do Código de Processo Civil). Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017559-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AEROTEX AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WANDERLEI PIGNATTI (TESTEMUNHA)

ADEILTON CARLOS DA SILVA JUNIOR (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017559-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NILDA 

SILVA MATOS REQUERIDO: AEROTEX AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP 

M Vistos. Designo o dia 11.09.2018 às 14h30min para a inquirição da 

testemunha Wanderlei Pignatti. Considerando o que preconiza o art. 455 

do Código de Processo Civil, deverá o(a) advogado(a) da parte 

interessada intimar a(s) testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do 

local da solenidade designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo 

ou, se preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à audiência 

independentemente de intimação, sob pena de, em caso de não 

comparecimento ou de inércia na realização da intimação, ser considerado 

como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 

do Código de Processo Civil). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na 

forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC, bem como da data 

designada para realização do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, por 

seus patronos, via DJE, advertindo de que a ausência injustificada do(a) 

advogado(a) à solenidade acarretará em dispensa da produção da prova 

e devolução imediata da missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 

do Código de Processo Civil). Às providências, com observância das 

disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017569-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PICHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017569-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO 

ROBERTO PICHINI REQUERIDO: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL 

REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA W Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não atendeu ao disposto na Resolução nº 

04/2016/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual acrescenta o 

artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, para assim dispor: “Art. 13-A. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade”. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, com o fito de promover a classificação e 

organização dos documentos anexados, em conformidade com a 

supracitada resolução, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deverá a 

parte autora comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Junho 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006860-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - MT6777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006860-98.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ROSIDETE 

CLEMENTINA DA LUZ EXECUTADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA W Vistos. DEFIRO o pedido de 

levantamento (Id. nº 9434019). Após observado o disposto no Provimento 

nº 68/2008 do Conselho Nacional de Justiça, EXPEÇA-SE o competente 

alvará eletrônico, para transferência do valor depositado para a conta 

bancária informada pela parte exequente. No mais, considerando que, 

após requerer o levantamento de valores, a credora apresentou oposição 

à defesa apresentada pela executada (Id. 10091443), INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, informando acerca da existência de eventual 

saldo remanescente, sob pena de, no seu silêncio, entender-se que a 

obrigação restou integralmente cumprida. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de 

Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011094-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANUFATURA DE MOVEIS MATOGROSSENSE LTDA - ME (RÉU)

NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR (RÉU)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011094-89.2018.8.11.0041 AUTOR: CVL IMOVEIS 

LTDA - EPP RÉU: MANUFATURA DE MOVEIS MATOGROSSENSE LTDA - 

ME, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR AT Vistos. Compulsando 

os autos, vislumbro que a parte autora não atendeu ao determinado no 

ultimo despacho, uma vez que não adequou a petição inicial retirando o 

nome da imobiliária do polo ativo para substituir pelo nome do proprietário 

do imóvel, quem seja, Ricardo de Almeida Camargo. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de regularizar a petição inicial nos termos acima expostos 

(art. 320, CPC), sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

retorne-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010738-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO RAMOS 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022178-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEREGILDO SALVATERRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030767-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE ALMEIDA ARRAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029061-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY PEREIRA MACAUBAS CASADEI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028453-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROSA XAVIER (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017266-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019560-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DO CARMO ALVES DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022636-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANTOS 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028439-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL MARTINS DE LARA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027473-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030741-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CESAR EVANGELISTA DE PAULA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026804-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA MATOS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025721-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR SOARES DE BARROS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029924-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELIELSON MARTINS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031379-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALAX BACELAR 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024549-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FRANCISCO DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 15 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022496-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO ANDRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 15 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017053-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARCELA DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 15 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002512-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FERREIRA (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)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 15 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019668-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANNY KELLEN DE OLIVEIRA SILVA PETERIT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 15 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000195-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIL AQUILINO DE MORAES (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 15 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022598-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 15 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022206-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 15 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022568-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA FLORIANO CORREA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 15 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026932-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BORGES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 
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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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026927-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026609-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPE TORRENTE MARIUZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017656-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018849-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAIM ROSA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026406-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HENRIQUE DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019431-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN AZAMBUJA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019203-29.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRESLENS CARVALHO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017726-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO INACIO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652/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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017772-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANTONIA CURVO ALBUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028649-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILENE DE AMORIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020819-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018894-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CASSIO OLIVEIRA DA COSTA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026415-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDA DOS SANTOS SACRAMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021560-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA COSTA SOUZA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018998-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARUYCH MARSHALL TERRONE (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020828-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA DEOTI (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021420-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CELIA MORAES JANSEN (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018762-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021977-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT DA SILVA GERIMINIANO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018267-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022123-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014909-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO UVEDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 18 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018492-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISTON SOTELO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021846-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONI FOSCHIERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019103-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDE FAGUNDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021984-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO CARLOS DE ARCANJO COSTODIO (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)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020593-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019701-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018871-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021596-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCELINO 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019977-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020659-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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 
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de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020090-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SANTO 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027769-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE SEVERO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024809-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER MATEUS ALVES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021768-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BATISTA MIGUELETT (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026906-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RUAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018903-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN OLIVEIRA SOUZA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008030-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NASCIMENTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024461-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015989-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

L. B. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010261-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017861-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDILSON BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011509-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS JOSE DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018859-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013242-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DE LARA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018938-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA MORAES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025764-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JUNIO BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024070-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DA SILVA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026534-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTON FERREIRA FRANCA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027938-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES DE AMORIM (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021748-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELYELTON DENES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022143-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR ORCENA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021728-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

S. F. D. S. J. (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028360-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JOAO DA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028503-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CHRISTINNE DA SILVA ESCOBAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022595-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DIENIFFER DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027739-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR RODRIGUES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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 L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021733-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DA SILVA RODRIGUES (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027690-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSERIO LUIZ 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025095-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO DA CRUZ (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023737-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MONTEIRO DA LUZ (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026928-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOMINGOS MARINHO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013771-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE NARCISO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 
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manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022115-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021810-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031652-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GONCALO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018422-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES TELIS DE AMORIM NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026595-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ARAUJO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021549-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024027-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PEREIRA BARROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018857-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027576-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DA SILVA CARDOSO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021422-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PATRICIA ALMEIDA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 20 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015066-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIENE FARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022279-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031869-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOE DA SILVA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030835-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVILMARA CAMPOS 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034284-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITO SEVERINO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027791-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022649-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DAVID BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015963-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRYAN OLIMPIO DE ARRUDA LEITE (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024556-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO FELIPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 
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D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019540-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRAZ GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024398-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025572-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE SOUSA RODOVALHO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026541-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANI PEREIRA SOARES (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024960-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021804-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028965-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE SEGATTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 159 de 719



Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021159-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022784-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR FERREIRA FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031088-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MACEDO NUNES (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L 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, 21 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033450-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

EDER STELLATO (AUTOR)

PAULO DE TARSO RASTELLI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PS HOLDING PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 30/07/2018 às 

12:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036034-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE GUIMARAES MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL AMECOR LTDA. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 30/07/2018 12:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003878-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 30/07/2018 11:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017443-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017443-11.2018.8.11.0041 AUTOR: HDI SEGUROS 

S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A V 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 
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MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017450-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017450-03.2018.8.11.0041 AUTOR: HDI SEGUROS 

S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A V 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010831-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. E. S. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. E. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 30/07/2018 às 

10:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003871-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 30/07/2018 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010772-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Outros Interessados:

TEREZA DA SILVA CRUZ (HERDEIRO)

RAIMUNDO DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA AVELINA SANTANA ARAUJO SILVA (HERDEIRO)

 

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 30/07/18 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010488-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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 30/07/18 12:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009011-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069/O-A (ADVOGADO)

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BELCHIOR OAB - 321.981.919-20 (REPRESENTANTE)

 

Parcelamento de custas autorizado e cadastrado. Intimo a parte 

requerente para efetuar o recolhimento nos termos do despacho.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112402 Nr: 2929-95.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SCHIMANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PERUZZOLO - 

OAB:143.567B /SP, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13.486/MT, FÁBIO 

SCHNEIDER - OAB:5238/MT, RICARDO BENEDITO DUNIZ CARVALHO - 

OAB:10.099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 Certifico e dou fé que as informações requisitadas junto à receita federal , 

foram devidamente arquivadas em pasta própria de nº 21 nesta 

secretaria, resguardando o sigilo fiscal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 80002 Nr: 3967-89.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR EBERT TURISMO LTDA, JOÃO 

PEDRO DA SILVA, Leila Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT, ARNALDO BORGES - OAB:1056/MT, 

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - 

OAB:MT/13.461-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).MARCELO AUGUSTO BORGES , OAB/MT nº 

6189 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113175 Nr: 15978-52.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA SEBATIANA FREITAS DELUQUE

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 410633-4/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 465605 Nr: 33084-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA, GLOBAL VILLAGE 

TELECOM - GVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, MAURICIO 

DE CAMPOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, JOSÉ S. CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6.203, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062, 

SANDRA CALABRESA SIMÃO - OAB:OAB/RR 13.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT

 INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1099172 Nr: 10297-04.2016.811.0041

 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: EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 413052-9/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 43183 Nr: 12217-38.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR GOMES DE CARVALHO, MANOEL E. 

SANTOS FONSECA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT

 Nesta data, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar quanto à 

petição de fls. 400/402.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356990 Nr: 27299-65.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DE JESUS RIBEIRO, ANETE FERREIRA DE 

SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU DA SILVA BATISTA

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

OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7.438/MT, CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).MARCELO AMBROSIO CINTRA , OAB/MT nº 

8934 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047892 Nr: 45363-79.2015.811.0041

 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: CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACAS LTDA, MARCELO 

PARADA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA - OAB:10.380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT, 

JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 4.066-B

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 311815 Nr: 18268-55.2007.811.0041

 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: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXUPÉRIO MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905768 Nr: 34082-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada pericia para 

o dia 21 de agosto de 2018 às 08:30 horas, realizar-se-á no Consultório 

do Perito, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 

11, 1º andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 

/ 99223 7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável 

pela condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 828980 Nr: 34819-03.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME NUNES FINGER

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

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 410672-5/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 761328 Nr: 13787-73.2012.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PETRÓPOLIS, MARIA DE 

FÁTIMA ARAUJO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168804/SP, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117, Romulo Romano Salles - OAB:335.528

 Certifíco e dou fé que, nesta data, intimo a parte requerida acerca do 

desarquivamento dos autos, conforme petição de fls. 211

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 936599 Nr: 52887-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 413043-P/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 883296 Nr: 18748-86.2014.811.0041

 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: CLEVERSON NUNES CAMARÃO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 413031-6/2018

ALVARÁ ELETRÔNICO N° 413034-0/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 717617 Nr: 11135-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VALDIR DE FAVERI, RAQUEL DE OLIVEIRA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ DA SILVA - 

OAB:8.430/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 410675-P/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113175 Nr: 15978-52.2016.811.0041

 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: ILZA SEBATIANA FREITAS DELUQUE

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 125).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 04 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781309 Nr: 34896-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR MANTELI, ARÍSIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES, ELCIO DIAS DE AMORIM, BELY ROSALIA ATHAYDE 

FIRMIANO, CREUZA SOUZA CAVALCANTE, MARINA CONINCK PEDRONI, 

JOSÉ GOMES DE ALENCAR LIMA, ELIZA BRANDÃO DOS SANTOS, 

FLORIANO SANTOS NOGUEIRA, JORCELINA BORGES MENDONÇA 

ZATTAR, MARLI SOUTO LIMA SCARPATT, CARLA SOUTO SCARPATT, 

ALESSANDRA SOUTO SCARPATT, ANDREIA SOUTO SCARPATT, NEREU 

LUIZ PASINI, MICHEL MARQUES HERANI, SEBASTIÃO RODRIGUES, JOSE 

MASSAO MATSUDA, LINDALVA RODRIGUES ROSA, LUIZ ALTINO DE 

BRITO, MARIA HELENA CARDOSO DE MACEDO OLIVEIRA, VILYMAR 

BISSONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. MAURO PAULO GALERA MARI , OAB/MT nº 3056, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 712033 Nr: 5115-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO TRINDADE DO AMARAL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEREIRA VILAGRA 

RIBEIRO - OAB:13677, SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE 

LIMA - OAB:11812

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 412969-5/2018
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 715615 Nr: 9451-60.2011.811.0041

 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: EVANDRO TRINDADE DO AMARAL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO A. PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:11769, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 412972-5/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 802279 Nr: 8741-69.2013.811.0041

 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: NEUSA TERESINHA HAAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO 

FRÓES - OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 11 de setembro de 2018 às 09:00 horas, realizar-se-á no Consultório 

do Perito, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 

11, 1º andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 

/ 99223 7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável 

pela condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873818 Nr: 12477-61.2014.811.0041

 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: ANA ANTUNES RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo Código.Ante 

a devolução do valor pago a título de honorários periciais, expeça-se 

alvará em favor da parte requeridaRegistrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

14 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356315 Nr: 26703-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALSON DE SOUZA NEVES

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

- OAB:6.848-B/MT, FELIPE DE MIRANDA SILVA - OAB:13.667/MT, 

FLÁVIO JOSÉ PEREIRA NETO - OAB:11.780, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:15558/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da restrição lançada via sistema RENAJUD, 

esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do bem - 

devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim como 

indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de Processo 

Civil.Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, assim 

como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, requeira a 

substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do 

citado Diploma Processual.Havendo manifestação pela parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 

(cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do 

débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente 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).Por fim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado .Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de Junho de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1033640 Nr: 38420-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 

OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 04 de Setembro de 2018 às 09:30 horas, realizar-se-á no Consultório 

do Perito, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 

11, 1º andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 

/ 99223 7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável 

pela condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 814032 Nr: 20505-52.2013.811.0041

 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: GLDSA, BENEDITO AMARO DE ALMEIDA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 21 de agosto de 2018 às 08:45 horas, realizar-se-á no Consultório 
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do Perito, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 

11, 1º andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 

/ 99223 7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável 

pela condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 796850 Nr: 3213-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDRO DIAS PORTO - 

OAB:152227, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME VANIN 

TURCHIARI - OAB:20461

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª). MARCOS ANTÔNIO GASPAR DA SILVA, 

OAB/MT nº 24798/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 955443 Nr: 2816-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO a Dr(ª). MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL , OAB/MT 

nº 4624 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124364 Nr: 20605-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO ALVES - ME, RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, RAPHAELA PASSOS BUENO - OAB:20891-MT

 Intimo a parte exequente para depositar o valor da diligência ou oferecer 

meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160423 Nr: 36106-93.2016.811.0041

 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: ADRIANA DAROLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CRISTIANO ARAUJO, JOÃO REIS, 

MARCOS GABRIEL AGRA, DANILO D'AVILLA, EDUARDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar Jesus Alves 

Junior - OAB:155000

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.130, o que faço para determinar a citação dos 

requeridos (fls.122/124) através de Carta Precatória.

 Procedida a citação, venham-me os autos conclusos para análise do 

pedido liminar.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação já 

ofertada pela parte ré (fls135), no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013948-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE JUSTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013948-90.2017.8.11.0041 AUTOR: REGIANE 

JUSTINA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Da mesma 

forma, a preliminar do principio da causalidade quanto à sucumbência, 

deve ser afastada haja vista que, não está a parte interessada obrigada a 

esgotar a esfera administrativa antes de buscar a prestação da tutela 

jurisdicional, o que lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, 

inciso XXXV), não sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus 

sucumbenciais, respondendo a requerida, por inteiro, se for o caso, por 

tais verbas. Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Várzea-Grande/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. Além 

disso, a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação 

na via administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, 

§2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão 

entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida nesse sentido, 

deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, presunção de 

integralização da documentação protocolizada na via administrativa. 

Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação 

ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 
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Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Defiro os quesitos formulados pelas 

partes. Nomeio como perito o Dr. Roberto gomes de azevedo, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC. Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova. Int. Cuiabá, 20 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006562-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006562-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

EDUARDO ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interpostos pela requerida Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos, condenando à embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a título 

de honorários advocatícios, anotando que o embargado decaiu de parte 

mínima do pedido. Sustenta a embargante que o embargado não decaiu de 

parte mínima do pedido, razão pela qual há contradição na parte 

dispositiva da sentença. Pede o provimento do recurso, com a redução da 

verba honorária. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os embargos de 

declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os 

embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença 

que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre que, como 

bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi inferior à 

perseguida. Inobstante a isso, como restou consignado na sentença 

embargada, a condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. 

art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da 

condenação ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa forma, o 

quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. Ante o 

exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. 

Cuiabá/MT, 21 de Junho de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003966-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003966-52.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

MARCOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando à embargante 

ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, 

anotando que o embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a 

embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, 

razão pela qual há contradição e obscuridade na parte dispositiva da 

sentença. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba 

honorária. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os embargos de 

declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os 

embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença 

que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre que, como 

bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi inferior à 

perseguida. Inobstante a isso, como restou consignado na sentença 

embargada, a condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. 

art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da 

condenação ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa forma, o 

quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. Ante o 

exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. 

Cuiabá/MT, 21 de Junho de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002354-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE VITORIA OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002354-79.2017.8.11.0041 AUTOR: KARINE VITORIA 

OLIVEIRA DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando à embargante 

ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, 

anotando que o embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a 

embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, 

razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença. Pede o 

provimento do recurso, com a redução da verba honorária. Vieram-me os 

autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses 

de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem 

maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, 

já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte 

mínima do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da 

indenização securitária concedida foi inferior à perseguida. Inobstante a 

isso, como restou consignado na sentença embargada, a condenação em 

honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, 

sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo 

advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela 

acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, 

NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003744-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO APARECIDO CAVALINI (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003744-84.2017.8.11.0041 AUTOR: ROBERTO 

APARECIDO CAVALINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando à embargante 

ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, 

anotando que o embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a 

embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, 

razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença. Pede o 

provimento do recurso, com a redução da verba honorária. Vieram-me os 

autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses 

de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem 

maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, 

já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte 

mínima do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da 

indenização securitária concedida foi inferior à perseguida. Inobstante a 

isso, como restou consignado na sentença embargada, a condenação em 

honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, 

sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo 

advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela 

acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, 

NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 21 de Junho de 20118. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009507-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009507-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO W Vistos. No caso em exame, 

fora proferida decisão para determinar o fornecimento do medicamento 

“Pembrolizumabe”, cujo nome comercial é “Keytruda” (Id. nº 13102422), a 

qual havia sido prescrita, inicialmente, para 03 (três) ciclos, a serem 

realizados a cada 21 (vinte e um dias) (Id. 12649327). Não obstante, 

principiado o tratamento, compareceu aos autos a parte autora, noticiando 

que, em razão do agravamento do seu quadro clínico, seriam necessários 

03 (três) ciclos a mais, totalizando 06 (seis) de tratamento com o 

medicamento “Pembrolizumabe”, assim como que foi prescrito, também, a 

realização de tratamento com radioterapia (Id. nº 13503009). Determinada 

a intimação da parte requerida para se manifestar acerca dos pedidos e 

fatos relatados pela parte autora (Id. nº 13559078), essa o fez por meio 

da petição de Id. nº 13711982, na qual sustenta que a alteração da 

quantidade de aplicações do medicamento “Pembrolizumabe” e a inclusão 

do pedido de realização de radioterapia configurariam alteração dos 

pedidos e da causa de pedir e que, portanto, dependeriam de sua 

expressa concordância, nos termos do art. 329, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Contudo, na mesma ocasião, a parte requerida, sob o 

argumento de que a parte requerente, por sua própria liberalidade, optou 

por realizar seu tratamento em hospital não credenciado e de alto custo, 

postulou seja autorizado o “depósito judicial para o custeio dos valores 

correspondentes ao medicamento e do procedimento de radioterapia, nos 

limites da tabela praticada pela Unimed Cuiabá” (Id. nº 13711982, pág. 3). É 

o relatório. DECIDO. Ab initio, saliento que, nos termos do art. 296 do 

Código de Processo Civil, a tutela provisória pode ser, a qualquer tempo, 

revogada ou modificada. Ressalto, ainda, que não há dúvida de que, 

durante o curso do processo, a realidade fática levada pelos litigantes à 

apreciação judicial, seja na inicial ou na contestação, pode sofrer 

alteração, podendo, inclusive, a levar a extinção da demanda, como, por 

exemplo, nos casos em que, havendo falecimento da parte, o direito não 

for transmissível (art. 485, IX, CPC). Assim sendo, in casu, diante da 

alteração do quadro clínico do autor, com recomendação médica de 

alteração do tratamento requerido inicialmente, seja por aumento na 

quantidade inicialmente receitada do medicamento, seja por necessidade 

de inclusão de nova modalidade de terapia, consistente na “radiocirurgia”, 

entendo ser de rigor a modificação da tutela antecipada inicialmente 

concedida, com o fito de assegurar o acesso da parte autora aos 

medicamentos e procedimentos necessários à continuidade do seu 

tratamento de saúde. Ademais, mister se faz destacar que, ao contrário 

do sustentado pela parte requerida, não há que se falar em modificação 

do pedido ou da causa de pedir, haja vista que é compreensível que, 

durante um tratamento médico, ocorra alteração de medicações, bem 

como de procedimentos prescritos, tudo como forma de buscar a mais 

adequada e eficiente solução para a restauração da saúde do paciente. 

Aliás, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça se firmou no 

sentido de que a modificação dos medicamentos postulados na inicial não 

caracteriza a modificação do pedido, que continua sendo o tratamento 

médico, inexistindo ofensa ao art. 264 do Código de Processo Civil de 

1973 [art. 329 do atual CPC] [1]. Com efeito, como se afere do relatório 

médico acostado no Id. nº 13508473, a parte autora continua na busca do 
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tratamento da mesmo doença relata na exordial [carcinoma urotelial de 

bexiga] e descrita no primeiro laudo médico apresentado (Id. nº 

12649327), de forma que a inclusão de mais ciclos de aplicação e novo 

procedimento ao longo do feito, em vista de prescrição médica que visa 

ajustar o tratamento às reais necessidades do paciente, não implica 

alteração do objeto litigioso, tampouco importa em modificação do pedido, 

que consiste em obrigação de fazer, nem da causa de pedir, mas sim em 

mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do autor. Por 

outro lado, considerando que a própria parte autora concordou com o 

fornecimento do tratamento necessário nos moldes postulados pela parte 

requerida, ou seja, nos limites da tabela praticada pela Unimed Cuiabá” (Id. 

nº 13578758), entendo que os medicamentos e procedimentos 

necessários devem respeitar os referidos limites. Diante do exposto, nos 

termos do art. 296 do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente o 

pedido constante no Id. nº 13503009, o que faço para MODIFICAR a tutela 

provisória de urgência anteriormente concedida, com o fito de determinar 

que a requerida CUSTEI, respeitados os limites da tabela praticada pela 

Unimed Cuiabá, o tratamento da parte autora com o medicamento 

“Pembrolizumabe” e com o procedimento de radioterapia na bacia, 

conforme prescrição médica constante no Id. nº 13508473. Para tanto, 

INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) 

proceda com o depósito judicial da quantia faltante para a efetivação do 

tratamento com 06 (seis) ciclos do medicamento “Pembrolizumabe”; b) 

comprove nos autos o valor necessário para a realização do 

procedimento de radioterapia na bacia, de acordo com a tabela praticada 

pela Unimed Cuiabá. Cumpridas as determinações supra, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes STJ: AgInt no REsp 1637732/RJ, 

Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

06/06/2017, DJe 12/06/2017; AgRg no REsp 1.496.397/RS, Rel. Min. 

ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.3.2015; AgRg no REsp 1.222.387/RS, 

Rel. Min. HERMAN BANJAMIN, DJe 01.4.2011; AgRg no Ag 1.352.744/RS, 

Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.02.2011; REsp 1.062.960/RS, 

Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 29.10.2008.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016994-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

JUCELENA CORREA JUVENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016994-53.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E 

ACESSORIOS LTDA. - ME, JUCELENA CORREA JUVENCIO V Vistos. 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente 

ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor de Comércio de Lis 

Comércio de Artigos Íntimos e Acessórios Ltda – Me e Jucelena Correa 

Juvencio. Compulsando os autos, verifica-se que, a parte autora através 

de petição acostada no Id nº 13739626, requereu a redistribuição dos 

presentes autos, uma vez que foi equivocadamente distribuída ao Juízo 

desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO SALVADOR PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008234-18.2018.8.11.0041 AUTOR: OLIVIO 

SALVADOR PADILHA RÉU: AGUAS CUIABA S.A AT Vistos. Conforme 

consignado na decisão que deferiu a tutela de urgência, a insurgência 

quanto aos valores supostamente excessivos das faturas não retira da 

parte autora a obrigação do pagamento ao menos do valor que entende 

devido, posto que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se 

beneficiar dos serviços de água de forma graciosa. Destarte, indefiro o 

pedido constante no Id nº 13668498, devendo a parte autora realizar o 

pagamento do valor que entende devido das faturas questionadas e não o 

pagamento integral das respectivas faturas. Realizado o depósito do valor, 

cumpra-se a tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de 

Junho de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034728-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGRAD DIAGNOSTICOS MEDICOS E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO TOLEDO CORREA OAB - SP52834 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034728-51.2017.8.11.0041 AUTOR: DIAGRAD 

DIAGNOSTICOS MEDICOS E SERVICOS LTDA RÉU: DIAG-RAD 

DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME W Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que os fundamentos das petições acostadas nos Ids. nº 

12214641 e 13406867 são os mesmos embasadores do recurso de 

Agravo de Instrumento nº 1001883-55.2018.8.11.0000, como se afere da 

decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal (Id. nº 

12081857). Ocorre que, conforme consulta processual realizada nesta 

data no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o 

referido recurso restou desprovido no dia 06 (seis) do corrente mês, 

restando mantida incólune a decisão proferida nos presentes autos. 

Ademais, anoto que, muito embora tenha conhecimento de que eventual 

colidência entre nome empresarial e marca não deva resolvida tão 

somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser 

levado em conta ainda os princípios da territorialidade, bem como o da 

especificidade[1], compartilho do entendimento de que, nos casos como o 

presente, nos quais o nome comercial remeta a uma marca específica que 

atue no mesmo seguimento econômico, deve ser vedada também a 

utilização do nome empresarial, de forma a não permitir a ocorrência de 

confusão ou associação pelo consumidor. Assim sendo, INDEFIRO os 

pedidos de Ids. nº 12214641 e 13406867 e, por conseguinte, mantenho 

íntegra a decisão de Id. nº 11180698. INTIME-SE a parte requerida para 

comprovar o integral cumprimento da referida decisão no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de majoração da multa fixada anterioremente. No 

mais, 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 comum de 10 (dez) dias, 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. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] RESP 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
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TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016893-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016893-50.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS DE OLIVEIRA MAIA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pelos autores Id:13248514. Analisando o feito, 

verifica-se que não houve a intimação da parte devedora, para 

cumprimento espontâneo do julgado. Destarte, transitado em julgado a 

decisão, determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022716-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022716-39.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIZABETE DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Defiro o levantamento do valor depositado pela parte 

executada, mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - 

CGJ. No tocante ao valor remanescente, considerando o valor depositado 

a menor, determino a intimação da parte devedora, na pessoa do seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento 

remanescente da obrigação, sob pena de execução forçada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001187-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA PRIMO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1001187-27.2017.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[SEGURO, SEGURO]. 

EXEQUENTE: GLORIA PRIMO DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos à Id:12250525 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento da obrigação. Diante disso, determino a 

intimação da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após, em caso de 

anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014347-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BATISTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014347-22.2017.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: EDSON BATISTA PEREIRA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Certifique-se a Secretaria o trânsito em julgado da sentença, hipótese na 

qual converta-se o feito em cumprimento de sentença. Trata-se de pedido 

de cumprimento de sentença formulado pelo autor. Analisando o feito, 

verifica-se que não houve a intimação da parte devedora, para 

cumprimento espontâneo do julgado. Destarte, acaso transitada em julgado 

a decisão, determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ, 

30 de maio de 2018. Bruno D'Oliveira Marques Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004994-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEREIRA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE ALVARÁ EXPEDIDO Certifico que foi expedido Alvará 

Eletrônico n° 414585-2 / 2018. Cuiabá - MT, 25 de junho de 2018. JULIENE 

ALINI ROCHA SILVA BEZERRA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001678-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE PADILHA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001678-97.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

ANDRE PADILHA MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 
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como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 25 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001678-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE PADILHA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001678-97.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

ANDRE PADILHA MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO 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, 25 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008463-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALVES COTRIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1008463-12.2017.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

EXEQUENTE: EDIVALDO ALVES COTRIM EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença, intimou-se a parte autora para que se manifestasse acerca do 

pagamento espontâneo realizado pela requerida. No entanto, a exequente 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Desta forma, considerando 

a concordância tácita da parte credora com o valor depositado 

voluntariamente pela devedora, determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta a ser indicada nos autos, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as 

baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002631-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO NILMAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR OAB - GO24350 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRA JUNQUEIRA SESTI CABRAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002631-61.2018.8.11.0041 AUTOR: EUGENIO 

NILMAR DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME, ALESSANDRA JUNQUEIRA 

SESTI CABRAL IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 25 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001119-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO REIS DE MORAES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1001119-77.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

GUSTAVO REIS DE MORAES ALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Em seguida, considerando a concordância da 

parte credora com o valor depositado voluntariamente pela devedora, 

determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000691-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1000691-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte 

exequente ao ID:12139942, pugnando pelo levantamento da quantia 

depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, ID:12139942, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020585-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS ALVES DE FRANCA ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1020585-91.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

JOAO LUIS ALVES DE FRANCA ESPIRITO SANTO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o 

valor depositado a este processo. Em seguida, considerando a 

concordância da parte credora com o valor depositado voluntariamente 

pela devedora, determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente (id:12152801), na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 - CGJ. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo e determino o ARQUIVAMENTO com as 

baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005426-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005426-40.2018.8.11.0041 AUTOR: ALMIR 

BATISTA DA SILVA RÉU: UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal. Cuiabá - MT, 25 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015245-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BARBOZA MINOSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015245-98.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDA BARBOZA MINOSSO RÉU: CONDOMINIO FLORAIS CUIABA 

RESIDENCIAL Vistos etc. A autora narra que reside no condomínio 

requerido e, por ser portadora de uma doença crônica, denominada Artrite 

Psoríase e como forma de tratamento de saúde seu médico a recomendou 

banho de sol diariamente. Aduz que no dia 05/05/2018, quando estava na 

área da piscina em sua residência tomando sol, escutou um barulho 

parecido com um enxame de abelhas, ao verificar do que se tratava o 

som, constatou que vinha de um drone. Salienta que o aparelho se 

aproximou, parando em sua frente, percebeu que uma luz estava 

piscando intermitentemente e uma luz como se fosse um flash foi 

disparada. Explana que ao ligar na portaria do condomínio para perguntar 

quem estava pilotando o drone, foi informada pela porteira e pelo inspetor 

de segurança, que era uma pessoa contratada e autorizada por um 

condômino, para fotografar sua casa que estava à venda. Pugna pela 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a requerida 

que junte aos autos os seguintes documentos: a) a cópia do documento 

que autorizou os serviços de imagens pela empresa responsável pelo 

drone que sobrevoou a área do condomínio e da residência da requerente 

no dia 05/05/2018; b) as imagens das câmeras do circuito interno do 

condomínio do dia 05/05/2018, especificamente aquelas que captam 

imagens da guarita, em especial da entrada de serviços, quiosque, 

quadras de tênis e arredores da residência da autora; c) a gravação das 

ligações telefônicas realizadas pela demandante à portaria do condomínio 

na manhã do dia 05/05/2018, na qual foi questionado quem seria o 

responsável pelo drone que havia sobrevoado a sua casa. Ainda, requer 

em sede de antecipação de tutela a determinação da proibição da 

utilização de drones no interior do condomínio requerido. Com a inicial, 

juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por FERNANDA BARBOZA MINOSSO, em desfavor de 

CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL. Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 

tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em sede de cognição sumária, os requisitos legais no 

presente caso encontram-se configurados para o deferimento parcial do 

pedido. Com efeito, a probabilidade do direito esta caracterizada pelos 

documentos acostados à inicial pela demandante, uma vez que colacionou 

aos autos Notificação Extrajudicial (ID. 13484219) onde solicita a 

disponibilização dos documentos que autorizou os serviços da empresa 

responsável pelo drone, bem como a Contra notificação (ID 13484224), 

com a resposta dada pelo condomínio, informando que não houve 

expedição de autorização, e que só forneceriam as imagens mediante 

determinação judicial. Ademais, juntou à exordial prints de sites onde se 

encontram fotos e filmagens do condomínio pelo equipamento de drone 

(IDS 13484346 e 13484349). Outrossim, colacionou Detalhamento das 

Ligações de seu celular (ID 13484333) onde verifica-se as chamadas para 

o condomínio. Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível em tese, uma 

vez que na Contranotificação (ID 13484224) enviada pela demandada, se 

observa que é informado que não se promoverá à exclusão das imagens 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, pode ocorrer passado este período. 

Além disso, se não houver o impedimento da circulação de drones pelo 

condomínio, pode vir a causar a reiteração da violação da vida privada da 

requerente. Acerca do tema, colho a jurisprudência: Ementa- CONDOMÍNIO 

EM EDIFÍCIO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

Requisição de filmagens do circuito interno do condomínio – Autor 

condômino – Possibilidade – Documento comum – Alegação superveniente 

de que as imagens não foram preservadas – Fato que não altera o 

desfecho da lide - Sucumbência recíproca – Manutenção – Ação 

parcialmente procedente - Recurso desprovido, com observação. 

Processo: APL 10398679520158260506 SP 1039867-95.2015.8.26.0506 - 

Orgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado – Publicação: 27/06/2017 – 

Julgamento: 26 de Junho de 2017 – Relator: Melo Bueno Ementa 

-APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO 

ESTANDO PRESENTES NOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA 

FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INTERESSE 

PROCESSUAL DO APELADO DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS PELA PRÓPRIA RECORRENTE - AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE 

PROPRIEDADE SOBRE ESPAÇO COM REGISTRO DE ÁREA COMUM DO 

CONDOMÍNIO - OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO EM EXIBIR DOCUMENTOS DE 

INTERESSE COMUM E QUE SE ENCONTRAM SOB SEUS CUIDADOS - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844, INCISO II, COMBINADO COM O ARTIGO 

358, I E III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO 

IMPROVIDO.1. A prova dos autos é suficiente para a formação do livre 

convencimento motivado devidamente demonstrado na decisão atacada, 

bem assim demonstra interesse do condomínio no ajuizamento, o que se 

pode verificar facilmente pelos documentos juntados pela própria apelante. 

2. Presentes os requisitos necessários para ajuizamento e diante da 

recusa administrativa em proceder à exibição dos documentos requeridos, 

de interesse comum, resta configurada a pertinência da ação. 3. Apelo 

improvido. Sentença mantida por seus próprios termos. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0325137-39.2013.8.05.0001, Relator (a): 

Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 
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13/03/2015 . No que tange ao pedido da exibição do documento emitido 

pelo condomínio que autorizou os serviços de imagens do drone, em sede 

sumária, verifica-se da Contranoticação enviada pelo requerido (ID 

1348422) que referido documento não foi emitido pelo condomínio, 

portanto sem razão o pleito da autora neste ponto. Quanto ao 

fornecimento das gravações telefônicas realizadas para o condomínio, a 

parte autora não demonstrou que realizou o requerimento administrativo, 

nem mesmo se é realizado algum tipo de armazenamento por parte do 

demandado, sendo assim, não se observa de plano a probabilidade do 

direito do pedido. Por fim, quanto ao pleito de proibição dos drones, 

necessária o processamento do feito, com a oitiva da parte contrária e 

maior dilação probatória, uma vez que a atuação do Poder Judiciário deve 

se dar de forma supletiva. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos legais DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela para 

DETERMINAR que a parte requerida exiba, no prazo de 15 dias, as 

imagens das câmeras do circuito interno do condomínio do dia 05/05/2018, 

especificamente aquelas que captam imagens da portaria e as 

necessárias à atender o pleito da autora, no que tange a entrada do 

condomínio até a sua rua. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 10h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026980-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ROBERTO COIMBRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1026980-65.2017.8.11.0041, 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

MAX ROBERTO COIMBRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos à 

Id:12358499 comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento da 

obrigação. Diante disso, determino a intimação da parte credora para 

manifestar sua concordância com o valor depositado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos 

na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito 

o pagamento da quant ia rec lamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016896-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELIDA HELEN NOGUEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016896-05.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELIDA HELEN NOGUEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos à id:13261185 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento da obrigação. Diante disso, determino a 

intimação da parte credora para manifestar sua concordância com o valor 

depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Após Transito em Julgado, em caso de 

anuência, determino a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. 

Determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015990-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER JHONNY DA SILVA MACEDO (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015990-15.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WENDER JHONNY DA SILVA MACEDO EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte 

executada comparece aos autos à id:13039761 comprovando que 

efetuou, voluntariamente, o pagamento da obrigação. Diante disso, 

determino a intimação da parte credora para manifestar sua concordância 

com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos 

meios necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o 

art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e 

efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, 

II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se 

o valor depositado a este processo. Após Transito em Julgado, em caso 

de anuência, determino a expedição de alvará para levantamento da 

importância depositada, mediante transferência para conta a ser indicada 

nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. 

Determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015990-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER JHONNY DA SILVA MACEDO (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 25/06/2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013031-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013031-71.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WILLIAM DOS SANTOS CHAVES DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte 

exequente ao ID:13530671, pugnando pelo levantamento da quantia 

depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, ID:11940793, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016131-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONICE DOS SANTOS VARCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1016131-68.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CLAUDIONICE DOS SANTOS VARCO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a 

parte exequente ao ID:12388459, pugnando pelo levantamento da quantia 

depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, ID: 12388459, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011893-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011893-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WEBERTON RODRIGUES DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a 

parte exequente ao ID:1215551, pugnando pelo levantamento da quantia 

depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, ID:1215551, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016694-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUCIANO DA SILVA LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1016694-28.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ROBSON LUCIANO DA SILVA LOURENCO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Em seguida, considerando a concordância da 

parte credora com o valor depositado voluntariamente pela devedora, 

determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente (id:12600427), na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ. Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

processo e determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006943-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON CARLOS BORGES DAMAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1006943-17.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CLEVERSON CARLOS BORGES DAMAS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Em seguida, considerando a concordância da 

parte credora com o valor depositado voluntariamente pela devedora, 

determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente (id:12102940), na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ. Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

processo e determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016704-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB DOS SANTOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

J. O. S. (REPRESENTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1016704-72.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

JOAB DOS SANTOS SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Em seguida, considerando a concordância da parte credora 

com o valor depositado voluntariamente pela devedora, determino que seja 

expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

(id:12583584), na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo e determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034294-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO MAYER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA 

(RÉU)

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034294-62.2017.8.11.0041. AUTOR: JOAO 

BENEDITO MAYER RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO 

BANCO DA AMAZONIA, BANCO DA AMAZONIA SA Vistos etc. 

Verifica-se em consulta ao Sistema Apolo que existe uma demanda, com 

as mesmas partes tramitando perante o juízo da Quinta Vara Cível, qual 

seja o Processo de nº 32767-34.2013.811.0041 – Código: 826866. Sendo 

assim, a fim de se evitar decisão surpresa, INTIME-SE a parte autora na 

pessoa de seu procurador, para que no prazo de 15 dias, manifeste-se 

acerca de possível Litispendência ou Conexão entre as demandas. 

Cumpra-se. Após, volvam me os autos conclusos. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017922-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AELCIO BENTO CONCEICAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(REQUERIDO)

FABIULA DE PAULA FURLANETO METELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017922-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

AELCIO BENTO CONCEICAO JUNIOR REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS 

AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO, FABIULA DE PAULA 

FURLANETO METELO Vistos etc. A parte autora comparece por meio do 

petitório de ID n° 13819017 requerendo a desistência da presente ação, 

bem como a exclusão de todos os arquivos anexados aos autos. De 

acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. Quanto ao pleito de exclusão dos arquivos 

anexados a demanda, INDEFIRO o pedido, visto à inexistência no sistema 

de ferramenta com função apta para atender a pretensão P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018014-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUHAMAD OMAR DAHBOUR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018014-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MUHAMAD OMAR DAHBOUR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações OAQ2309 MT 

FORD/FIESTA FLEX 2013 2014 MUHAMAD OMAR DAHBOUR Sim ui-button 

ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma 

vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a 

alegada hipossuficiência. Ademais, trouxe aos autos Cópia de sua 

Carteira de Trabalho (ID 13826241), onde observa-se que, seu último 

vínculo empregatício sua remuneração detinha um valor considerado 

acima da média nacional. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 
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JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013373-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE OLIVEIRA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1013373-82.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

SIDNEI DE OLIVEIRA CANDIDO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Em seguida, considerando a concordância da 

parte credora com o valor depositado voluntariamente pela devedora, 

determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente (id:12409625), na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ. Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

processo e determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005552-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DE SOUZA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005552-90.2018.8.11.0041 AUTOR: AROLDO DE 

SOUZA JUNIOR RÉU: AGEMED SAUDE S/A IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 25 de junho de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002437-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEOTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002437-95.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

TEOTONIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005342-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDA RIBEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005342-39.2018.8.11.0041 AUTOR: LEONIDA 

RIBEIRO DE ARRUDA RÉU: BANCO BMG IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal. Cuiabá - MT, 25 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002371-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESMIR GONCALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002371-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

GENESMIR GONCALVES DA CUNHA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o 

recebimento de seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme 

noticiado pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado em duas oportunidades não 

compareceu no local designado para realização da perícia médica e não 

apresentou justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de 

promover os atos necessários para andamento do processo, provocando 

o seu abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos 

o disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 
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para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001138-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULIO MANOEL NOGUEIRA (REQUERENTE)

Defensoria Pública de Mato Grosso (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001138-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

BRAULIO MANOEL NOGUEIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: CLARO S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 25 de junho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019969-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. A. D. S. (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019969-19.2016.8.11.0041 AUTOR: VITOR 

MATEUS ALVES DE SOUSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011089-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011089-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ISAQUE DAVID DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 
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POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1158536 Nr: 35309-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO, VANDAIR FURRER 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISOLDINO ALVES FERREIRA 

JUNIOR, ISOLDINO ALVES FERREIRA NETO, LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO, EDER LUIZ PAES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDER TADASHI BABATA - 

OAB:12003, MARCOS AURÉLIO CHIQUITO GARCIA - OAB:123.583 

OAB/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora a se manifestar acerca das 

informações prestadas pelo INDEA às fls. 232-274.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1127975 Nr: 22131-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA BATISTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1143562 Nr: 28961-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IÉDE GONÇALINA LEITE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM, FAROL 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA ATHOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para fornecer os meios, bem como 

acompanhar a distribuição e cumprimento do mandado n. 594423, enviado 

para a central de mandados nesta data. Conforme requerido nos autos às 

folhas 163/164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1297958 Nr: 7848-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DE CARVALHO FREITAS, SONIA 

MARIA ASSAGRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO ILHAS DO SUL II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA A. BERTHOLDO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 19118, DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8635, 

NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1289609 Nr: 4805-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA MUNDIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DE BARROS COSTA, SANDRO 

ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122586 Nr: 19874-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR PINHEIRO FERREIRA

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184/A

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 868216 Nr: 8116-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAZÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, JAIME 

CANDIDO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GERALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre o certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827046 Nr: 32938-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, Danielly Jesus de Amorim - OAB:15054/E, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre o certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081125 Nr: 2066-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO RODRIGUES DOS SANTOS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1073244 Nr: 56738-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMAOS FRAPORTI LTDA, JOSE ROQUE 

FRAPORTI, LUIS CARLOS FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT, GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:7.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para acompanhar o mandado de Imissão na posse 

n. 594408 que será encaminhado à central de mandados nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1030260 Nr: 36912-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO VIVENDAS DAS GOIABEIRAS, 

OTÁVIO BEHKING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: jessica marilia almeida sousa

Data da Carga:20/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1172900 Nr: 41268-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SILVA DOS SANTOS

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida/executada para informar 

se cumpriu a determinação de fls. 221, juntando o comprovante, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1039477 Nr: 41397-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado , para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771011 Nr: 24059-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLDO BARCHET ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO - 

OAB:MT/10.248, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Crispim de Faria 

Cruz - OAB:16988/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DANIEL FELIPE TORRES TABORDA

Data da Carga:21/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 163652 Nr: 13902-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAGMED-COM. E REPRES. MEDICAMENTOS E PROD. 

HOSPITALARES LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNAKE SYSTEM COM. DE ALARMES E 

SERVIÇOS LTDA, WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA, EDINA DE SOUZA, 

GABRIEL CAMPOS DE BRITO, CLEBER FERNANDO PAIXÃO, SÔNIA 

APARECIDA COSTA, COBRASEG - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E 

SEGURANAÇA S/C LTDA, DANIELY APARECIDA DE CARVALHO, 

ANDRÉIA LIMA DE OLIVEIRA, IZABEL CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA MIRANDA MAGGI - 

OAB:35.719-GO, MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:38.081-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA FERREIRA 

LOPES DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 907403 Nr: 35168-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA CARVALHO RUSSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DAS SILVA ALMEIDA, JULIANA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, ITALO CLAUDINO SILVA - OAB:20414/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para acompanhar a distribuição e 

cumprimento do MANDADO DE AVALIAÇÃO E REMOÇÃO n. 594523 

remetido para a central de mandados, conforme requerido às folhas 178.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015551-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

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

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

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

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

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Com relação 

ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as resposta da parte ré será possível fazer uma análise 

mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022518-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO TRAVAGINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013111-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FELIX DOS SANTOS (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte para se manifestar sobre o laudo pericial médico, juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038623-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO Cuiabá/MT: 22 de junho de 2018. Dados 

do Processo: Processo: 1038623-20.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

13.500,00; Tipo: PETIÇÃO (241); Espécie/Assunto: [ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Parte Autora: REQUERENTE: EDGAR FERREIRA DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Senhor(a): Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Endereço: Avenida Miguel Sutil, 7707, Alvorada, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para que 

tenha ciência do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

conforme determina o art. 331, §3º, do NCPC. Sentença: " Visto. Foi 

determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, no sentido 

de juntar aos autos documento que comprove a realização do prévio 

pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, a parte autora não trouxe para os autos 

documentos que demonstrem a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, conforme certificado (Id. 12913418). É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, todavia, ela não comprova a recusa do 

pagamento do seguro ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta, 

já que a presente ação foi proposta dois dias depois de protocolado o 

prévio pedido administrativo. Assim, considerando que não foi 

comprovado nos autos a recusa do pagamento administrativo ou que 

estivesse extrapolado o prazo de resposta da seguradora, é certo que a 

parte autora é carecedora da ação, pela falta de interesse de agir, sendo 

que o indeferimento da petição inicial é o que se impõe. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas por ser a parte 

autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, 

ante a ausência de citação da parte requerida. Certificado o trânsito em 

julgado, intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, 

após, arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de maio de 2018.". 

(Assinado eletronicamente por: SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO). 

Atenciosamente, Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) 

A u t .  P r o v i m e n t o .  5 6 / 2 0 0 7 - C G J 

________________________________________ SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D,Bairro: 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - 10ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ - TELEFONE: (65) 3648-6375.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021386-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021386-07.2016.8.11.0041. AUTOR: 

REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, 

assim, procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a 

parte devedora, 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, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010836-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO MATOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010836-16.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: HAROLDO MATOS MAGALHAES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias 

no sistema. Intime-se a parte devedora, 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, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015379-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1015379-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDEMIR FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, 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, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 

de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028703-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028703-22.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDUARDO DA SILVA ALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, 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, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 181 de 719



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014818-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN LENZI NERBASS OAB - SC15459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CHITOLINA (EXECUTADO)

JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se o exequente, pessoalmente, para que dê prosseguimento 

no feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOULARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001296-07.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JORGE GOULARTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Em cumprimento ao artigo 485, § 7º, do Código de Processo 

Civil, mantenho a sentença de ID 12590300 por seu próprio fundamento. 

Intime-se o Apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apresentadas ou não as contrarrazões, proceda-se à 

imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029352-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BUBLITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS 66780004120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que a parte credora concordou com o pedido de 

parcelamento (Id. 9203100), intime-se a parte devedora para comprovar o 

pagamento das parcelas. Expeça-se alvará dos valores depositados 

judicialmente, em favor da parte credora, conforme pedido (Id. 12172990). 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023703-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO VIAREGGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE OLIVEIRA GONCALVES OAB - 843.733.181-15 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro o pedido (Id. 11722686), assim, proceda-se a penhora do 

imóvel objeto das taxas condominiais. Após, lavre-se o termo de penhora 

(art. 845 § 1º, do NCPC), em seguida, intime-se a parte devedora, por seu 

advogado, caso tenha constituído nos autos, do contrário, pessoalmente, 

bem como o seu esposo, se casada for, oportunizando-os, assim, a 

requerer o que entender de direito. Na oportunidade, avalie-se o bem. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 22 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005173-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W M RIBEIRO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que a parte credora concordou com o pedido de 

parcelamento (Id. 9203100), intime-se a parte devedora para comprovar o 

pagamento das parcelas. Expeça-se alvará dos valores depositados 

judicialmente, em favor da parte credora, conforme pedido (Id. 12172990). 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016741-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (EXECUTADO)

L. ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre o pedido de 

exceção de pré-executividade (Id. 12888752), no prazo de 15 

(quinze)dias. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025568-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RAFAEL LEITE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027420-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL REIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSAO DE ETICA E DISCIPLINA DO SIAGESPOC MT (RÉU)

PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA POLICIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CONSELHO DELIBERATIVO DO SIAGESPOC MT (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1027420-61.2017.8.11.0041. Verifica-se que os requeridos, 

Conselho Deliberativo do Siagespoc MT e Comissão de Ética e Disciplina 

do Siagespoc MT, devidamente citados, deixaram transcorrer o prazo sem 

apresentar defesa conforme certidão ID12325534, assim, decreto sua 

REVELIA, sem aplicar seus efeitos nos termos do art. 345, I do NCPC. No 

mais, intime-se a parte autora para impugnar a contestação de ID 

10066690, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010035-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010035-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004615-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO Cuiabá/MT: 22 de junho de 2018. Dados 

do Processo: Processo: 1004615-80.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

13.500,00; Tipo: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22); Espécie/Assunto: 

[SEGURO]. Parte Autora: AUTOR: PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Senhor(a): Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-375 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, 

para que tenha ciência do trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos, conforme determina o art. 331, §3º, do NCPC. Sentença: " Visto. Foi 

determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, no sentido 

de juntar aos auto documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja extrapolado o 

prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do 

feito. Contudo, a parte autora não trouxe para os autos documentos que 

demonstrem a recusa do pagamento ou que esteja extrapolado o prazo de 

resposta, conforme certificado (Id. 13122315). É o relatório. Decido. A 

parte autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe 

competia, todavia, ela não comprova a recusa do pagamento do seguro ou 

que estivesse extrapolado o prazo de resposta, já que a presente ação foi 

proposta dias depois de protocolado o prévio pedido administrativo. Assim, 

considerando que não foi comprovado nos autos a recusa do pagamento 

administrativo ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta da 

seguradora, é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta 

de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos 

artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

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. Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, 

arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de maio de 2018.". (Assinado 

eletronicamente por: SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO). 

Atenciosamente, Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) 

A u t .  P r o v i m e n t o .  5 6 / 2 0 0 7 - C G J 

________________________________________ SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D,Bairro: 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - 10ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ - TELEFONE: (65) 3648-6375.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026507-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT0013288A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018003-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT0013288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RIBEIRO (EXECUTADO)

SAO BENEDITO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o decurso do prazo para pagamento do débito, 

intime-se a exequente para que se manifeste nos autos, no prazo de cinco 

dias, dando prosseguimento ao feito. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014287-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DE PINHO RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 183 de 719



ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001697-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED ODONTO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS, FEDERAIS, 

ESTADUAIS, MUNICIPAIS, LEGISLATIVO, JUDICIARIO E CONSELHOS 

REGIONAIS DE PROFISSAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1001697-40.2017 Visto. Em cumprimento ao art. 485, § 7º, do NCPC, 

mantenho a sentença ID 7245529 por seu próprio fundamento. Cite-se o 

Apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo de quinze dias. 

Apresentadas ou não as contrarrazões, proceda-se à imediata remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004731-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004731-86.2018 Vistos. Cumpra-se com urgência e na integra da 

decisão de ID 12782623, procedendo a citação da executada. Defiro o 

pedido do exequente para determinar a expedição de certidão (ID 

13329105), conforme os ditames do art. 828, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004365-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004365-47.2018 Vistos. Cumpra-se com urgência e na integra da 

decisão de ID 12781332, procedendo a citação da executada. Defiro o 

pedido do exequente para determinar a expedição de certidão (ID 

13329303), conforme os ditames do art. 828, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004346-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004346-41.2018 Vistos. Cumpra-se com urgência e na integra da 

decisão de ID 12781165, procedendo a citação da executada. Defiro o 

pedido do exequente para determinar a expedição de certidão (ID 

13329483), conforme os ditames do art. 828, do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013168-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME LEIDENTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIGUACU COLONIZADORA DO ARIPUANA SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ MROZKWSKI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013168-19.2018 Vistos. Indefiro, por ora o pedido de redesignção de 

audiência (ID 13542806), vez que não houve publicação de portaria 

suspendendo o expediente do 11.07.2018. No mais, aguarde-se a 

audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011884-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Roberto Costa (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Sabe-se que a obtenção do comprovante de pagamento legível, 

como segunda via, é perfeitamente possível junto à instituição bancária, 

assim, mais uma vez intime-se a parte autora para apresentá-los, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007297-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007297-08.2018 Vistos. Defiro o pedido de ID 13696642, nos termos 

do art. 262 do NCPC, diante do caráter itinerante da carta precatória, 

encaminhe-se a presente a Comarca de Várzea Grande – MT, 

comunicando o juízo deprecante nos termos do § único do art. 262 do 

CPC. No mais, proceda-se o cancelamento da audiência agendada para a 
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data 03/07/2018, às 15h30min. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1026521-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER COMINATTO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT0013008A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN DA COSTA LEITE 06331357980 (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1026521-63.2017 Visto. Recebo a emenda de ID 11537413, 

devendo prosseguir o feito como a ação de cobrança c/c perdas e danos. 

No mais, intime-se o autora para informar o endereço correto da requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1017919-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZENI GUIMARAES SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por ALZENI 

GUIMARAES SIMON, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A A parte 

autora afirmou, em síntese na exordial, que os documentos inerentes à 

operação interna do “back office” estão de posse da Requerida, ao que 

necessário seria este Juízo compelir a aludida empresa a apresentar os 

documentos inerentes ao Requerente para fins de se dar efetividade aos 

termos da r. sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte autora afirmar que os 

documentos relativos à movimentação dos valores investidos 

encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma deve 

comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do aludido 

investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Note-se, que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, determino a emenda à inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, momento em que a parte autora deverá comprovar a 

efetivação, por prova documental, de pagamento(s) a requerida ou a 

terceiro a ela vinculada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Cumpra-se Cuiabá, 23 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012990-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE NONATO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (RÉU)

RODRIGO RAHAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO)

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1012990-07.2017 Recebo a impugnação ofertada através do ID 

11633909 e deixo de conferir-lhe efeito suspensivo, uma vez que não 

restou manifestamente demonstrado que o prosseguimento da execução 

inevitavelmente poderá causar dano a executada, conforme disposto no 

artigo 525, § 6º, do Código de Processo Civil. Ademais, eventual pedido de 

levantamento de valores somente será apreciado e deferido após a 

análise do incidente de impugnação. Assim, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre ela no prazo de 10 (dez) dias. No mais, cumpra-se na 

integra a sentença de ID 11074343, procedendo a intimação do executado 

Rodrigo Rahal. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010894-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para cumprir na integra o despacho de Id. 

12945984, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013973-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA REBELO CANAVARROS INFANTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013973-06.2017 Considerando que a intimação de ID 12121583, não 

foi direcionando ao advogado da parte requerida, para que não ocorra 

nulidade processual e visando ao saneamento e organização do 

processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 

(Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intime-se a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032566-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034084-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032566-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016783-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLA DAL PIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se a decisão retro. Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016783-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLA DAL PIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Mikaella Dal Piva em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo 

que é estudante do curso de medicina, sendo beneficiária do FIES, com 

cobertura de 100% desde 2014 e como de costume, realiza os 

aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do custeio de 100% pelo 

Governo Federal, a ré efetua cobranças mensais extras de R$ 1.725,76 

como “mensalidade bruta” e R$ 3.451,52 como “serviços educacionais 

fies”, e diante da impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o 

crédito estudantil. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a promover a suspensão de qualquer cobrança de valores 

adicionais; se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, mas caso negativado, que proceda a exclusão; não criar óbice 

a autora de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o 

portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa 

diária. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se a existência de contrato firmado entre a requerente e o FNDE 

para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com 

cobertura de 100% do curso de graduação (ID 13689085), e desde então 

os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora, mesmo assim a ré 

efetua cobrança de valor, discriminado como “mensalidades” e “Serviços 

Educacionais Fies” (ID 13689119), demonstrando a probabilidade do direito 

pleiteado. Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a autora 

poderá ser impedida de prosseguir com o curso, e ainda sofrer as 

consequências da suposta inadimplência. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da 

medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a Ré a promover a 

suspensão de qualquer cobrança de valores adicionais; se abster de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, mas caso 

negativado, que proceda a exclusão em cinco dias; não criar óbice a 

autora de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de utilizar o 

portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de multa no 

valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 60.000,00. E quanto ao pedido de inversão 

do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, 

neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, 

inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 
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reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação a 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 14/08/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014211-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VILARVO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021453-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013496-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FEITOZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Cícero Feitoza da Cruz em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do serviço de fornecimento 

de água prestado pela requerida, e que recebeu cobranças referentes 

aos meses 01, 02 ,03 e 04 de 2018, nos valores de R$ 205,02, R$ 201,84, 

R$ 294,58 e R$ 209,56, o que não condiz com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de água na residência do autor; suspender a cobranças das 

faturas discutidas e que seja autorizado ao autor efetuar o depósito sobre 

as contas futuras, até troca do hidrômetro pela ré. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 13353194, que a ré emitiu faturas em 

2015 nos valores de R$ 46,05, R$ 50,43, R$ 48,38, etc., inclusive algumas 

faturas do ano de 2015/2016, emitidas nos valores de R$ 329,63, R$ 

250,80, R$ 224,16, etc., foram objeto de ação judicial, saindo o autor 

vencedor (Id. 13353596), mesmo assim a ré continua efetuando 

cobranças nos meses 01, 02, 03 e 04 de 2018, nos valores de R$ 205,02, 

R$ 201,84, R$ 294,58 e R$ 209,56 (ID 13352987), ou seja, percebe-se a 

existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana do 

autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, indefiro, por 

ora, o pedido do autor acerca do depósito das contas futuras, vez que 

poderá prejudicar a estabilidade da demanda. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar que a requerida 

restabeleça o fornecimento de água na residência do autor, no prazo de 

24 horas, e suspenda a cobranças das faturas aqui discutidas, sob pena 

de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. Designo o dia 20/08/2018, 

às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

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 
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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, 23 de junho 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. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013096-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA JANAINA DA SILVA ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025591-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015381-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CABRAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de junho de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015381-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CABRAL 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)

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de junho de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026814-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO AFONSO LONGHI DIEL (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018244-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ARRUDA MUNIZ (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)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028121-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE JORGINA DA COSTA (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 Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033610-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GAMA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011871-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTO CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Com relação 

ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as resposta da parte ré será possível fazer uma análise 

mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, do CPC, vez que o autor é 

idoso. Cuiabá, 19 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029709-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DE SOUZA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 
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juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028058-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LEONAM FORNOS ROSA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011871-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTO CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 14/08/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Com relação 

ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as resposta da parte ré será possível fazer uma análise 

mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade 

da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, do CPC, vez que o autor é 

idoso. Cuiabá, 19 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028480-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA (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)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031027-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELTON MORAIS DE SOUSA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031248-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIRANDA DE ARRUDA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033822-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028536-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MOTA (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 Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000472-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEICAO PAIVA (REQUERENTE)

KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA (REQUERENTE)

JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

LEONARDO CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo as emendas de Id. 11661146, 13109790 e 13113154002, 

assim, proceda-se a inclusão no polo ativo de LEONARDO CAMPOS 

BARBOSA, KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA e FILIPE MAHIK 

RAMOS DA CONCEIÇÃO PAIVA. Proceda-se ainda a alteração do valor da 

causa para R$ 144.141,00. Designo o dia 14/08/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009964-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000472-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEICAO PAIVA (REQUERENTE)

KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA (REQUERENTE)

JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

LEONARDO CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS (REQUERIDO)

 

Vistos. Recebo as emendas de Id. 11661146, 13109790 e 13113154002, 

assim, proceda-se a inclusão no polo ativo de LEONARDO CAMPOS 

BARBOSA, KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA e FILIPE MAHIK 

RAMOS DA CONCEIÇÃO PAIVA. Proceda-se ainda a alteração do valor da 

causa para R$ 144.141,00. Designo o dia 14/08/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003877-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13124825, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 27.042,87. Designo o dia 14/08/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 
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contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003877-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13124825, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 27.042,87. Designo o dia 14/08/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003304-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA GALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003304-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA GALLIO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) promovida 

por LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA GALLIO em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, onde 

a parte autora foi intimada para proceder a juntada de documentos que 

comprovassem a realização de prévio pedido administrativo com a recusa 

do pagamento ou com o prazo de resposta extrapolado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, a parte autora 

não trouxe para os autos os documentos solicitados, conforme certificado 

ID 13122165. É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para 

promover atos e diligências que lhe competiam, todavia, não comprova a 

recusa do pagamento do seguro ou que o prazo de resposta estivesse 

extrapolado, tendo trazido aos autos apenas o comprovante de protocolo 

do pedido administrativo, através de print do site da seguradora. Assim, 

considerando que não foi comprovado nos autos a recusa do pagamento 

administrativo ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta da 

seguradora, é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta 

de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos 

artigos 485, VI e 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas 

por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em 

honorários, ante a ausência de citação da parte requerida. Certificado o 

trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, 

do CPC, após, arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031598-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE LINA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte para se manifestar sobre o laudo pericial médico, juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031686-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022282-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012993-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA HELENA MARTINS BATALHA (RÉU)

LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS (RÉU)

 

Visto. Olinda de Quadros Altomare Castrillon ingressa com Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Cautelar em desfavor 

de Lucineide Souza Macedo Martins e Marisa Helena Martins Batalha, 

alegando que as rés veicularam na página “unicanews.com.br”, a qual 

elas mantêm na rede mundial de computadores, manchete destacada com 

a frase “Juíza que julga caso de Zezo deve R$1 milhão a empresário por 

compra de apartamento”. Que não há qualquer cunho informativo na 

referida notícia, mas clara intenção das rés em denegrirem a imagem da 

autora. Requer, com objetivo de garantir futura efetividade da demanda, a 

concessão da tutela de urgência de natureza cautelar para que seja 

determinada a indisponibilidade dos bens das rés, devendo ser expedido 

ofícios aos cartórios desta Capital, bem como via Renajud, as 
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averbações/inclusões das referidas restrições. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] A despeito da 

plausibilidade das alegações tecidas pela autora, não se pode verificar, 

num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que ela não 

apresentou qualquer documento para comprovar que as requeridas não 

possuem condições de liquidar eventual dívida em futuro cumprimento de 

sentença, ou seja, que elas se encontram em estado de insolvência. 

Ademais, há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto 

êxito na demanda, mostrando-se a medida de indisponibilidade de bens 

extrema. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela autora. Designo o dia 14/08/2018 às 09h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001443-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

FLAVIA FABIANA SOUZA DE MORAES RAMOS OAB - 003.401.521-33 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022758-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1022758-54.2017 Vistos. A autora se 

manifesta no processo através do ID 11907020, informando que a 

requerida descumpriu a liminar, vez que cancelou todas as reservas 

realizadas pela autora para o ano de 2018. A requerida, por sua vez, 

justifica que considerando que houve a suspensão dos contratos 

firmados e das cobranças da taxa de manutenção/condomínio, 

evidentemente o uso do empreendimento também deve ser suspenso. Pois 

bem. Considerando que a autora pretende a rescisão contratual, inclusive, 

foi concedida liminar suspendendo os contratos firmados entre as partes 

e as cobranças vencidas e vincendas inerentes a eles, como também taxa 

de manutenção/condomínio, consequentemente não há que se falar de 

usufruto do empreendimento e nem em descumprimento de liminar. No 

mais, visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e 

da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que questões de 

direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029854-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MOREIRA PENNA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lapso temporal do pedido de Id. 13220829, 

intime-se a parte autora para cumprimento do despacho de Id. 12771719, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019337-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTINA CAMILIO FUCILINI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1019337-90 Vistos. Proceda-se nova 

tentativa de citação da requerida no endereço constante no ID 10890778, 

nos termos da decisão inicial (ID 4330483), expeça-se carta de citação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 
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Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014747-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELE GOMES DUARTE (REQUERIDO)

LENILSON MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1014747-36.2017 Vistos. Anote-se como 

postulado no ID 11695241. No mais, visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de dez dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006114-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE AMARAL JOFA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1006114-36.2017 Vistos. Proceda-se a 

correção da autuação para constar procedimento ordinário. No mais, 

visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que questões de 

direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017189-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGER SALGADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1017189-72.2017.8.11.0041. Vistos. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027665-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARCIO LEITE VIRGOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1027665-72.2017 Visto. Verifica-se que o autor se manifesta 

informando que a ré emitiu faturas excessivas nos meses de 

setembro/2017 a março/2018 nos valores variáveis entre R$ 889,64 a R$ 

971,60 (ID 11144743 e 12447658), o que não condiz com a sua realidade, 

pretendendo a extensão dos efeitos da tutela deferida (ID 10161591). Pois 

bem. Considerando que a parte ré foi intimada para se manifestar sobre o 

pedido de extensão a liminar, e se limitou a aduzir sobre o seu 

cumprimento e que a suspensão do fornecimento da energia elétrica se 

deu em razão da inadimplência desde o mês de setembro/2017, não 

impugnando especificamente o aditamento da inicial nos termos do art. 

329, II do NCPC, recebo as manifestação, ID 11144743 e 12447658, como 

emenda a inicial, estendo a medida concedida através do ID 10161591, 

para a fatura do mês de setembro/2017 a março/2018. Assim, intime-se, 

pessoalmente, a ré, Energisa Mato Grosso, para suspender a exigibilidade 

da fatura do mês setembro/2017 a março/2018, bem como restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica na residência do autor em 24 horas, sob 

pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00, nos mesmos 

termos da decisão ID 4651307. Após, intime-se o autor para se manifestar 

sobre a contestação de ID 11402598, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017365-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEGAS PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, 

querendo, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014633-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTHON JOAO MORAES DE SOUZA (AUTOR)

VIVIANE MORAES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012538-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOY CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DA CUNHA OAB - MT0012111A (ADVOGADO)

WEINER LOPES FRANCO OAB - GO0028958A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO ALVES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Visto. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da presente 

como mandado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades legais. Às providências. Cuiabá, 18 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033477-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA FERNANDA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

RAIANE CRISTINA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

LUCIA QUINTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 10729286 e 12905238, proceda-se a 

alteração do valor da causa para R$ 3.866,55. Designo o dia 20/08/2018, 

às 09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033477-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA FERNANDA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

RAIANE CRISTINA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

LUCIA QUINTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 10729286 e 12905238, proceda-se a 

alteração do valor da causa para R$ 3.866,55. Designo o dia 20/08/2018, 

às 09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

AURELIANO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

AURELIANO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007578-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EUDES NASCIMENTO DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 

08h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007788-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR MASSINI MALAQUIAS (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DILMAR MASSINI MALAQUIAS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007788-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR MASSINI MALAQUIAS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DILMAR MASSINI MALAQUIAS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022274-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022274-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 
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DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, 

assim, procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a 

parte devedora, 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, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, 25 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022298-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKO ANTHONY DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DESPACHO Processo: 1022298-67.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAYCKO ANTHONY DIAS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, 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, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022105-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DESPACHO Processo: 1022105-52.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JORGE FERNANDO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, 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, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

25 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022102-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEZIO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022102-97.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADENEZIO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, 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, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

25 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022946-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BATISTA DE ARRUDA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022946-81.2016.8.11.0041. AUTOR: 

ARMANDO BATISTA DE ARRUDA NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim, procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, 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, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008280-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER DE ARAUJO SERAFIM (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 Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXSSANDER DE ARAUJO SERAFIM Parte Ré: REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 09h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de maio de 2018. SINII SAVANA 
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BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012483-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO REAL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a parte autora apresentou documentos para 

comprovar hipossuficiência acerca da pessoa jurídica, entretanto, figura 

no polo ativo da demanda pessoa física, assim, intime-se novamente a 

parte autora para cumprir o despacho de Id. 13283836, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016369-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA DE FATIMA LEMES ALMECER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. 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. Aguarde-se a realização da audiência designada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013540-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIO 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: 1013540-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL CASSIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o pedido ID 13695223 para suspender o 

presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de junho 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008280-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER DE ARAUJO SERAFIM (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXSSANDER DE ARAUJO SERAFIM Parte Ré: REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 09h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008785-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY ERICK ROSSI BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JHONY 

ERICK ROSSI BRANDAO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 09h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008785-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY ERICK ROSSI BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JHONY 

ERICK ROSSI BRANDAO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 09h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 
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advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011645-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA GONCALVES (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 Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALMIR PEREIRA GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 

29/08/2018, às 09h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011645-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA GONCALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALMIR PEREIRA GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 

29/08/2018, às 09h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008242-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARRUDA GOMES (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 Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALESSANDRO DE ARRUDA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 

29/08/2018, às 10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008242-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALESSANDRO DE ARRUDA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 

29/08/2018, às 10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009606-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE CAMPOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR OAB - 

MT17616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WELLINGTON DE CAMPOS BORGES Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 

29/08/2018, às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009606-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE CAMPOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR OAB - 

MT17616/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WELLINGTON DE CAMPOS BORGES Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 

29/08/2018, às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009225-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADRIANA 

RODRIGUES PINHEIRO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 
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meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009225-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADRIANA 

RODRIGUES PINHEIRO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/08/2018, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813732 Nr: 20202-38.2013.811.0041

 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: ISMAEL VICENTE GHELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729605 Nr: 25621-10.2011.811.0041

 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: ELIANA CLARINDA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANCEPPI MODAS LTA EPP, MTM FACTORING 

MERCANTIL LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1023437 Nr: 33619-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133632 Nr: 24469-48.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA CELESTINO DA MOTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMARA THALIÉRY DOS 

SANTOS - OAB:18.360/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033670 Nr: 38444-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE KAY DO AMARAL VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 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.: 820802 Nr: 27025-28.2013.811.0041

 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: JHTC, ÂNGELA TEREZA TOMBORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORREA - OAB:10.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/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.: 873088 Nr: 11884-32.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDI CAR LOJAS DE AUTOMÓVEIS LTDA, BV 

FINANCEIRA - BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025262 Nr: 34437-39.2015.811.0041

 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 DENISE PAREDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT, NERY DOS SANTOS DE 

ASSIS - OAB:15015-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087576 Nr: 4991-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA MARIA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121393 Nr: 19402-05.2016.811.0041

 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: LUIZ TADEU GARCIA TATIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO, MARIA 

AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO A. VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134527 Nr: 24892-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE FERREIRA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT, REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:2.255-A 

OAB/RJ

 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 Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1029538 Nr: 36591-30.2015.811.0041

 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: POLIANA GHIOTTI MATEUS OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20.453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 234930 Nr: 4071-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO SILVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774189 Nr: 27380-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS D'AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140774 Nr: 27733-73.2016.811.0041

 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: RONÃ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443535 Nr: 19123-29.2010.811.0041

 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: SUZELY GONÇALINA DE ALBUQUERQUE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SEGURO - COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT, SALOLI PAZ GALBIATI - OAB:17.308/MT

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846563 Nr: 50166-76.2013.811.0041

 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: PLAENGE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 365631 Nr: 3747-37.2009.811.0041

 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: DAYSON DIETS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Rodrigo Mischiatti - OAB:7.568-B, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 449867 Nr: 22654-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE TAQUES DE MOURA GOMES, MONIZE 

GABRIELLI GOMES, ERMICE TEIXEIRA DA SILVA, SEMIRAMIS GOMES 

TEIXEIRA GUIMARÃES, DERCY GOMES DA SILVA, DENISE GOMES 

TEIXEIRA, MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:14812-A/MT, JANECLÉIA MARTINS XAVIER - OAB:39.743/PR, 

RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A, PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503/MT

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932196 Nr: 50503-31.2014.811.0041

 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: ADRIAN RAIZO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, 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 a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012108 Nr: 28439-90.2015.811.0041

 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: JOÃO DONIZETE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072366 Nr: 56356-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRB, ODAIR BATISTA DE BESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT
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 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775884 Nr: 29156-10.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MARQUES DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9.552/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 425693 Nr: 8956-50.2010.811.0041

 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: EMBELINA CECILIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159477 Nr: 35717-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROMULO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:4695-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333409 Nr: 4083-75.2008.811.0041

 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: JOAQUIM FELICIO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078056 Nr: 240-24.2016.811.0041

 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: DEMILSON SIQUEIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169952 Nr: 40150-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 751971 Nr: 3761-16.2012.811.0041

 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: JAIME JOSÉ DA CRUZ, ISRAEL GOMES DA CRUZ, 

SOCIEDADE ASSISTENCIAL APÓSTOLOS DA FÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVEJARIA CRYSTAL, COMANDO DIESEL 

TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI LTDA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME CRUZ JUNIOR - 

OAB:10454, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JOSÉ EDUARDO BENES ÍNACO - 

OAB:14.460/B, JOSY ANNE MENEZES G. DE SOUZA - OAB:10.070, 

THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114003 Nr: 16328-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MAXIMIANO MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168990 Nr: 39703-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103376 Nr: 11888-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA EDITE LOFFLER LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763358 Nr: 15936-42.2012.811.0041

 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: EDINALDO ALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO BERGAMASCHI, BRADESCO SEGUROS 

S/A, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:5658 - E, FÁBIO 

ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 828698 Nr: 34546-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/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 a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835340 Nr: 40515-20.2013.811.0041

 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: SUSANE TAMANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/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.: 350664 Nr: 21130-62.2008.811.0041

 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: JERIMIAS PIRES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777885 Nr: 31263-27.2012.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. K. COMERCIO DE CONFL LTDA ME, 

DAYANA ALVES CABRERA KOGA, EDINO DONIZETE CABRERA, 

HUMBERTO TAKEO KOGA, DILMA ALVES PEREIRA CABRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 194686 Nr: 8521-52.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANA CUNHA SCHMIDT, JORGE 

REINALDO BAICERE SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Naves da Silva - 

OAB:13663

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 
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deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1144007 Nr: 29179-14.2016.811.0041

 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: ANTONIO FABIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 99718 Nr: 14111-15.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KAMIL HUSSEIN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO CORREIA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164394 Nr: 37715-14.2016.811.0041

 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: MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniela gonçalves ferreira 

da costa - OAB:21397/o, FERNANDO HAYASHIDA - OAB:11758, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385441 Nr: 21163-18.2009.811.0041

 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: RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A.DE OLIVEIRA SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - 

OAB:248535/SP, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/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.: 891903 Nr: 24495-17.2014.811.0041

 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: ALLANDONEY CESAR DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 20056 Nr: 5723-65.1998.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI JOSÉ RIEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:4390-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 / SP, 

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:16708/O

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 757288 Nr: 9455-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ALVES BALTAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE BARRETO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - 

OAB:15468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 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 Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 140443 Nr: 25005-16.2003.811.0041

 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: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE TAVARES LIMA, CIDENE ALVES 

MOREIRA, CLEIDE SOFIA FRANCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALEMIDA - 

OAB:10.126/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 850929 Nr: 53944-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTEX CONSTRUTORA CIVIL E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1151061 Nr: 32173-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE BENEDITA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SPADONI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 

OAB:17567/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 769572 Nr: 22546-26.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DOS REIS

 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: 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 autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152291 Nr: 32678-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 57797 Nr: 18055-25.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DOS AQUECEDORES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 83125 Nr: 9424-92.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1056/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 337883 Nr: 8655-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER BABY COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:1.581/MT, 

ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento realizado, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

interessada para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação. Após o 

decurso do prazo assinalado este feito será, mais uma vez, remetido às 

baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 450262 Nr: 22920-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BLANCHE DE 

ALMEIDA MIGUÉIS - OAB:6974-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 906299 Nr: 34462-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
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DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B/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.: 1152089 Nr: 32606-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CLARO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375488 Nr: 11645-04.2009.811.0041

 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: FERNANDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 375488

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 476/479), 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, 21 de junho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915135 Nr: 40267-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO HARTCKOPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código - 915135

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 160. Expeça-se alvará em favor da parte exequente 

para levantamento de toda a quantia depositada nas fls. 141/145.

No mais, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 21 de junho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084361 Nr: 3570-29.2016.811.0041

 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: SILVESTER ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código - 1084361

Visto.

Intime-se a parte executada para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre pagamento voluntario as fls.124/126.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092206 Nr: 7152-37.2016.811.0041

 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 DO RESIDENCIAL LISBOA, WILLIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG TRÊS INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP, PAULO SÉRVIO DA SILVA - OAB:20.298-A

 Código 1092206

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, promovida por CONDOMINIO DO 

RESIDENCIAL LISBOA representado por seu sindico WILLIAN RODRIGUES 

DOS SANTOS, em desfavor de GOLDFARB PGD TRÊS INCORPORAÇÕES 

LTDA, em que as partes noticiaram às FLS. 192/193 dos autos, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745301 Nr: 42430-75.2011.811.0041

 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: CARMEN APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando da Silva - 

OAB:17657, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS 

- OAB:12574/MT, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:OAB/SP 

129.134, RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 Código 745301

Visto.

Para que não haja cerceamento de defesa, intime-se a parte autora para 

que se manifeste sobre a petição e documentos de fls. 301/305, no prazo 

de cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 861584 Nr: 2974-16.2014.811.0041

 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: AMARO NILTON CESAR SILVA, LUCILENE MARIA 

BERTULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, FACIL CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Considerando que os autores questionam na exordial o atraso na entrega 

do imóvel, e não o contrato de compra e venda, essencial para o 

julgamento do feito, converto o julgamento em diligência e determino sejam 

os autores intimados para apresentar, no prazo de cinco dias, o referido 

contrato.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952085 Nr: 1111-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANIO GONÇALVES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código - 952085

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 156. Expeça-se alvará em favor da parte exequente 

para levantamento de toda a quantia depositada nas fls. 132/134 e 

fls.153/155.

No mais, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 21 de junho de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1118814 Nr: 18262-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSL, OLIVIA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código - 1118814

Visto.

Intime-se a parte executada para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre pagamento as fls.218/221.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1120980 Nr: 19226-26.2016.811.0041

 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: FERNANDA CRISTINA SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código 1120980

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 80/81), 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 saldo remanescente, 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, 20 de junho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127061 Nr: 21795-97.2016.811.0041

 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: WAGNER GOMES 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código - 1127061

Vistos,

 Diante da satisfação da obrigação, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento de toda a quantia depositada às fls. 

207/210.

No mais, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 21 de junho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136661 Nr: 25907-12.2016.811.0041

 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: THIAGO FERNANDO GONÇALVES AMORIM SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 1136661

Vistos.

Diante da satisfação da obrigação, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento de toda a quantia depositada às fls. 

160/163.

No mais, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153643 Nr: 33299-03.2016.811.0041
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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: GLEICA ALVES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MENDES - 

OAB:19.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 Código 1153643

Visto.

Trata-se de AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS, 

promovida por GLEICA ALVES COELHO, em desfavor de ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A, em que as partes noticiaram às FLS. 147/149 dos 

autos, após a sentença, que se compuseram amigavelmente, requerendo 

a homologação do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173066 Nr: 41345-78.2016.811.0041

 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: JOBSON DA SILVA 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 1173066

Visto,

Defiro pedido de fl. 99.

Intime-se o perito para designar nova data para realização dos trabalhos, 

após intime-se o patrono da parte autora para que a mesma compareça, 

na data, local e horário designado da pericia.

 Ressalte-se que o não comparecimento, implicará na extinção do 

processo de acordo com o Art. 485, III, NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 20 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 442006 Nr: 18261-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AFONSO SALGUEIRO SOBRINHO, 

GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940595 Nr: 54910-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MARTINS SIMI, AMSL, ANDREA MARTINS SIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

AXA SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, RICARDO FRANCISCO 

DIAS DE BARROS - OAB:18.646/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código 940595

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO, promovida por 

ANDREA MARTINS SIMI, representando seu filho menor AUGUSTO MIGUEL 

SIMI LESSA, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

AXA SEGUROS BRASIL S/A, em que as partes noticiaram às FLS. 155/157 

dos autos, após a sentença, que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 750870 Nr: 2610-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FERMO, CARLOS GILBERTO FRISON, MERIÃ 

HAYDEE DO CARMO ALMEIDA, CARLOS ROBERTO FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 
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Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779267 Nr: 32710-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIA EGUES HURTADO, MANOEL EGUES NETO, 

JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO, IDANUZIA DOS 

SANTOS MILHOMEM, IRACI BINN SEIBOTH, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA, 

JOSE ERNANIE PADILHA, JOARY ASTROGILDO DE FIGUEIREDO, JOÃO 

MANZANO, JOSE ARNO WILEMANN PROCOPIO, JOSE CARLOS 

GARBUYO, JOSE DANTAS DO NASCIMENTO, JOSE FLAVIO DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786147 Nr: 40034-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARÇAL CARLOS DA CUNHA, LUIZ 

CARLOS DA CUNHA, MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES, NELSON LUIZ 

DOS SANTOS ROCHA, NELSON DA ROSA, DEZOLINA APARECIDA 

DOBRE IZEPILOVSKI, FABIO JOSE COCCO, SILVIO JOSE COCCO, 

ESPOLIO DE NILTON JOSE COCCO, PAULO JOSE COCCO, ODILON 

CARLOS PEREIRA, OLDEIR FONSECA BARROS, OLIMPIO FERREIRA DE 

CAMARGOS, ROBERTO SABINO MEDEIROS, SANDOVAL VIEIRA DE 

ARAÚJO, UMBERTO MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:13992-A/MT, CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - OAB:11.356/MT, 

LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798117 Nr: 4505-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO DA SILVA ARAÚJO, ESPÓLIO DE ALDIR 

ZENATTI, NEIDE ZENATTI, FRANCIELI APARECIDA ZENATTI, JOZIANI 

ZENATTI, ARTENIO SAUER, ECILDA DE MIRANDA BARBOSA, YOLANDA 

FERRACIN BURALI, CHAO EN HUNG VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, ELI 

ALVES DA SILVA, ELIZABETH EIKO NAKAGHI SATO, EVALDO MARCOS 

DA SILVA, JOAO ALVES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOÃO BURALI, SANDRA 

MARA BURALI GARCIA, CLEUZA APARECIDA BURALI NEGRI, JOÃO 

VITOR LINHARES COUTO, JOSÉ ANTUNES MAGALHÃES, JOSÉ SAUER, 

JULIO CESAR DOS SANTOS, SEBASTIANA PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 
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dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798622 Nr: 5013-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, DOUGLES KOCH, 

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS, FLORENTINO FERREIRA 

LOPES, IDALECIO GUERRA, JOSÉ JUSTINO DE MORAES, TEREZA DE 

CAMPOS DINIZ DE OLIVEIRA, LUIS BARRETO DA SILVA, ESPÓLIO DE 

ORLANDO JOSÉ DE OLIVEIRA, REGINALDO DE OLIVEIRA CAMPOS, 

ROSANA DE OLIVEIRA PICCIN, ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA, 

ROSINEIDE CAMPOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE OCTAVIO RIBEIRO DE 

ALMEIDA, TARCÍSIO ANTONIO DA CUNHA FELIX, EMILIA PEIXOTO DE 

ALMEIDA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA, ERNANI RIBEIRO DE ALMEIDA

 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: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11.887-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 812110 Nr: 18603-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES FORTUNATO NETO, EUSANGELA ANTONIA 

COSTA, IVO PAULO COTTICA, LEILA AMELIA DE FREITAS, LUIZ 

FERNANDO FERREIRA MIRANDA, ARLINDA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830251 Nr: 35965-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA DE OLIVEIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, LOTUFO 

ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Código 830251

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA IMOVEL, COM 

PRECEITO COMINATORIO C/C INDENIZATORIA POR PERDAS E DANOS 

COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA C/C INDENIZATORIA 

POR DANOS MORAIS, promovida por GONÇALINA DE OLIVEIRA 

SAMPAIO, em desfavor de SISAN ENGENHARIA LTDA, LOTUFO 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, IMOBILIARIA PAIAGUAS, em que 

as partes noticiaram às FLS. 361/363 dos autos, após a sentença, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846348 Nr: 49967-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA CABRAL PAES, FRANCISCA LUZIA ALVES, 

JOSE ANTONIO JOAQUIM COSME, ESPÓLIO DE JOSÉ COSME FILHO, 

ADELIA JOAQUIM COSME, JOSELIA MARIA COSME DE OLIVEIRA, MÁRCIA 

APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, PAULO FUZETTI, 

MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO, LUIZ CARLOS DA SILVA, 

JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES, JULIO ARAÚJO GONTIJO, MARIA 

ODETE OLIVEIRA SEMENOFF

 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: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT

 Vistos.
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Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 424398 Nr: 8400-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS DUARTE MONTEIRO, LUIZ CARLOS RICHTER 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BENVINDO FRATA - 

OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 425494 Nr: 8869-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILHA DIAS FERNANDES, ODETE FERNANDEZ, 

SOLANGE FERNANDEZ NOGUEIRA, MARCIA MARIA NÓBREGA VAZ, 

FERNANDO CARLOS FERNANDEZ DIAS, HEITOR FERNANDEZ, GILBERTO 

GONÇALO GOMES DA SILVA, GILBERTO GONÇALO GOMES DA SILVA 

JÚNIOR, JOSÉ HENRIQUE NOBREGA VAZ, HENRIQUE NOGUEIRA VAZ, 

CARMEN PAES DE BARRO SILVA, GIULLIZNI LIS CURSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:19164/O, LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - OAB:16536/MT, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT, rayssa ayala mendes ferreira - 

OAB:19396, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 

16708

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902240 Nr: 31499-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO RIBAS FERRO, ANGELA STEFANI ROCHA 

GARCIA, JOÃO BATISTA MARTINS, LUIZ CARLOS DE CARVALHO, 

MIGUEL LARINI, ESPOLIO DE NICANOR DUQUEVIZ, ZILDO MARQUES 

DAMASCENO, ALICE NOBUKO NOGUCHI HAYASHIDA, NEUZA MARIA DE 

SOUZA DUQUEVIZ, ESPOLIO DE ORLANDO ZANATA, JOSÉ ZANATA, 

GEZO ZANATA, SUSSUMY OSAKO, ESPOLIO DE TAKASHI HAYASHIDA

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 
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dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 912737 Nr: 38681-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELINDA MARIA APARECIDA DOS SANTOS SCALA

 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: HELENA PATRICIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSE NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MG79.757, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916668 Nr: 41218-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE CAMPOS, BALDUINO FERREIRA DOS 

SANTOS, DAILSE MARIA DE PAULA, ELZIRA PIRES ATALA, DAMIÃO 

PEDRO DOS SANTOS, BENEIDES VENTURA, ODETE APARECIDA BORGES 

DIAS, PAULO CESAR HOMEM DE MELLO, MARIANO LEAL DE PAULA, 

INGRACIA DALMOLIN, JOANA DARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA, HERMES 

ANTONIO PEIXOTO, VIANEZ ZAGO LAZZARI, ESPÓLIO DE RENITO 

DRAGER, JACIRA GALVAN DRAGER, ESPÓLIO DE BAPTISTA GADOTTI, 

APARECIDA FERREIRA GADOTTI, ESPÓLIO DE ARINO PINTO DE ARRUDA, 

ALAÍDE TEREZINHA DELUQUE COSTA PEREIRA, ESPÓLIO DE CARLOS DA 

COSTA MARQUES, ANA MAIZA FREIRE COSTA MARQUES, ESPÓLIO DE 

JOÃO HELENO DE JESUS, MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS, ESPÓLIO 

DE PEDRO JULIO GOMES DE ARRUDA, MARIA DE LURDES CHAMI DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:RO/ 4.937

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923022 Nr: 45251-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA 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: RENATO CORREA CHAGAS DA 

SILVA - OAB:8184

 Código - 923022

Vistos,

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento de 

toda a quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 21 de junho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932039 Nr: 50428-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUZA, ESPÓLIO DE BELMIRO BRAVIN, 

CELSO DONEDA, HELENITA ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIA MAQUEA 

BRAVIN, JOSÉ GONÇALVES, BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO, 

LUIZ ALVES DA SILVA, LUIZ DOS SANTOS, MARILISE DOEGE ESTEVES, 

ESPÓLIO DE MILITINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 
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etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 453126 Nr: 25088-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR MESSIAS DA SILVA, CLAUDIVAM MIGUEL DE 

OLIVEIRA, ELIA MARIA RODRIGUES, GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

HIROSHI TAKAGI, MARIA GERALDA DOS SANTOS, WILSON CUNHA DE 

OLIVEIRA, ORISTALINA MOREIRA DOS SANTOS, VALDENI DA SILVA 

ROCHA, MANOEL TEREZINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 467211 Nr: 34099-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA, ELZA RIBEIRO 

SALES, ALZITA BOSCO LEITE CALDAS, TEREZINHA MARIA LEITE 

CALDAS, THADEU EMANUEL LEITE CALDAS, JULINDA ALVES DE 

OLIVEIRA, SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA, DALVA MARIA 

HUGUENEY DE SIQUEIRA, MARIA LUIZA SIQUEIRA ALMEIDA, ALINE 

HUGUENEY DE SIQUEIRA SILVA, ERENA KURTZ, KINTER WALTER 

LAMMERS KURTZ, ADELAIDE PINTO DE QUEIROZ, ERONDINA CHAGAS 

REIS, ELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rafael sganzerla durand - 

OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 865681 Nr: 6128-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DOMIZIA DE SOUZA OLIVEIRA, ISOLDINA 

MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1254138 Nr: 22435-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTDATA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA - ME, ANGELICA BENEDITA RIBEIRO DE SOUZA PINTO, HENRY 

HUDSON DE CAMPOS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL VITOR ARANTES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070
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 Intime-se o exequente para se manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 15/20, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre o interesse na realização 

de audiência de conciliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 872683 Nr: 11550-95.2014.811.0041

 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: FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, MARIA 

MADALENA HRUSCHKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PISOS DRENANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9.819-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14.884/MT, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15.625/MT

 Código 872683

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 174/175), 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, 20 de junho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 350295 Nr: 20688-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENALUX IND. E COM. DE LUMINOSOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS ARRAIS COMERCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código - 350295

Visto.

Intime-se a parte exequente para prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930523 Nr: 49576-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO POMPEU PAES DE CAMPOS, REGINA LUCIA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO MÁRIO MOREIRA 

JUNIOR - OAB:17.828/PR, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.985/MT

 Código 930523

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida 

por ANTONIO POMPEU PAES DE CAMPOS, REGINA LUCIA SILVA 

CAMPOS, em desfavor de G.W. EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS, BEIRA 

RIO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES S.A, 

em que as partes noticiaram às FLS. 460/465 dos autos, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO esta ação, 

com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885472 Nr: 20169-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO AMORIM NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo decorrido o prazo de suspensão requerido, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 48 horas, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção. No prazo estabelecido, deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente, para esse fim, mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885505 Nr: 20193-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FERNANDES, REINALDO WALDIR VOLPATO, 

SEBASTIÃO MENDES DE SOUZA, SELITO LUIZ MINETTO, MARINA MELO 

DE SOUZA, ESPOLIO DE TADEU JOSE DE MELO, CLEONICE GOMES CHEIN, 

VALDA FERREIRA GOMES, LAURA AMANDA FERREIRA GOMES, VOLNEY 

AFONSO DA SILVA, VANDOMAR PEDRO BARCELOS, ESPOLIO DE 

VELEBALDO GOMES DE JESUS, CLARICE GOMES DE JESUS

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.
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Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875401 Nr: 13699-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DAVID, ESPÓLIO DE MARIO ALVES 

DE ARAÚJO, MIGUEL PERRI, ARLINDA ALMEIDA DE ARAUJO, LOURDES 

ALMEIDA DE ARAÚJO, EDVALDO ALMEIDA DE ARAUJO, GILSON 

BATISTA DOS SANTOS, OROMAR FERREIRA DE SOUZA, NEIDE DE 

AGUIAR BORIM, OSVALDO JOSE DE SOUZA, ETELVINA RODRIGUES DOS 

SANTOS, ROSINHA SANTOS CARVALHO, ESPÓLIO DE REINALDO 

BATISTA DOS SANTOS, ROQUE DE OLIVEIRA MELLO, SANDRA MARIA 

DO VALLE BARBOSA NASCIMENTO

 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: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924503 Nr: 46161-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EURICO HARTER, NAIR HARTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RAYEL - OAB:17.206/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 435030 Nr: 13914-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORNELIO JOSE SOUTO, LINDORA FEU SARDE, 

EVANDETE MACHADO DE OLIVEIRA, JAIR SARDE, ELIZETE SARDE 

PANSINI, ESPOLIO DE DURVAL SARDE, ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO 

FILHO, GERSON GOMES DO NASCIMENTO, HELIO AMARAL RIBEIRO, 

HELIO GABRIEL VIEIRA, MARLENE LOUZADA VIEIRA, OSVALDO 

RODRIGUES, PEDRO DE ASSIS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736260 Nr: 32671-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO VITORINO MACIEL, JOSE NILDO MENDES DA 

ROCHA, ESPÓLIO ALCIDES MENDES DA ROCHA, ANTONIO PORFIRIO 

BOSCARDIN, ARTEMIO REMI SPANHOLI, EVA DO CARMO SOUTO NUNES, 

SANDRA CORRÊA DA COSTA ARAÚJO BORBA, MARCO AURELIO 

MARTINIANO DE ARAUJO, HILTON MARTINIANO DE ARAÚJO FILHO, 

VIRGINIA MARIA ARAUJO BIANCARDINI, GABRIEL JONAS MARTINIANO 

DE ARAUJO, INEZ MARIA LUIZA MARTINIANO DE ARAUJO NASCIMENTO, 

GERSON CABRAL DOS SANTOS, ESPOLIO INEZ MARIA LUIZA 

MARTINIANO DE ARAUJO, JULITA CORREA COSTA MARQUES, JOSÉ DA 

COSTA MARQUES FILHO, JOÃO PEGORINI RIGO, JOEL SOUTO FELISBINO, 

ESPOLIO JOSE DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 
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(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736258 Nr: 32669-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO FERNANDES RODRIGUES, ANDRÉ 

NASCIMENTO, ANITA SAMPAIO DE SOUZA, ANTONIO JOÃO DE ALMEIDA 

MACIEL, BENEDITA DE MORAIS TORRES, CASSANDRA ROSA CANTON 

ASSIS, LEONILDES PRZYBYLSKI, FERNANDO MARQUES DE FIGUEIREDO, 

JOSE ALDO RUSI, LUIZ CARLOS NUNES BARRETO, MARLIZE MARINA 

DONDOSSOLA, MAURA ETSUKO YAMANAKA, NILSON BARBOSA DE 

SOUZA, JOSE RODRIGUES NOGUEIRA, VERA LÚCIA NEGRI, ESPOLIO 

PAULO RODRIGUES NOGUEIRA, ROBERTINA SEBASTIÃO SCHEFFER, 

CARLOS SEBASTIÃO SCHEFFER, SERGIO SEBASTIÃO SCHEFFER, 

SERGIO SEBASTIÃO SCHEFFER, EVERALDO SEBASTIÃO SCHEFFER, 

AIRTON SEBASTIÃO SCHEFFER, MARGARETE SEBASTIÃO SCHEFFER, 

ESPOLIO PEDRO BAUER SCHEFFER, TEREZA DE PAULA DO 

NASCIMENTO, VILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786370 Nr: 40259-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA ROBERTA PEREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE 

JOÃO ALBERTO NOVIS GOMES MONTEIRO, ESPÓLIO DE JOÃO GOMES 

DIAS, NILZA MIRANDA GOMES MONTEIRO, ODIL PEREIRA DIAS, 

SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA, LUCIANO DE ARRUDA, UDELINA 

EULALIA CORREA DA COSTA, WANDERSON PEREIRA DE SOUZA, 

JOAREZ ALVES SARZÊDA, MARCO ANTONIO MARTINS, ESPOLIO DE 

MARIA DA GLORIA DA COSTA CURVO, ORMIRO CORREA DE ARRUDA, 

ESPOLIO DE EDU OLIVEIRA, DALILA SANTANA SERRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Vistos.

Desentranhe-se o malote digital de fls. 887/890, vez que não guarda 

relação com este feito.

Intimem-se as partes para informarem se já houve solução da Corte 

Superior acerca do julgamento do Tema 947, bem como do nosso egrégio 

TJMT (AI n. 181146/2015), no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777328 Nr: 30684-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO SCHNEIDER, MARGARETE KRAUSE, EDA 

LOURDES RONDON, ERASMO ROMANO LEITE PINTO, LUIZ VIEIRO 

TREVISAN, ENESIO BARRETO RONDON, JOEL GONÇALVES FILHO, 

JUVENIL ADY DE BRITO, MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO, MANOEL 

GONÇALVES RUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 1.139, vez que o TJMT proveu o recurso de Agravo 

de Instrumento do réu para determinar o sobrestamento do feito até 

julgamento do REsp. 1.361.799/SP.

Assim, intimem-se as partes para informarem se já houve solução da 

Corte Superior acerca do julgamento do Tema 947, no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 3037 Nr: 3295-13.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO SADDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, DR. JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073339 Nr: 56786-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARLOS FERNANDEZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 
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TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062741 Nr: 52234-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CIELT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:OAB/MT 3844

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035926 Nr: 39566-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES E CAETANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKF ASSESSORIA FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - 

OAB:2935-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1104389 Nr: 12315-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTA NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DÁRIO DE OLIVEIRA 

REIS - OAB:111.133

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 746108 Nr: 43291-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NORTE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE PRANTEL MANGIERI BALDASSO, 

ANDRÉ BALDASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/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 

expedida pela Central de Mandados. Outrossim, 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926624 Nr: 47453-94.2014.811.0041

 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: JOSÉ GIOCONDO NETTO, LÁZARA LÚCIA GIOCONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES, 

VINICIOS MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12.721/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915237 Nr: 40356-43.2014.811.0041

 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: ELENICE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Indenizatória Por Danos Materiais e Danos Morais promovida por Elenice 

Ferreira da Silva em desfavor de Universidade de Cuiabá – Grupo 

Iuni.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2º e 6º, do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é beneficiária da 

justiça gratuita o pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 21 de junho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897703 Nr: 28082-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO APARECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINKEDIN REPRESENTAÇÕES DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:OAB/MT 15.020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DAMIÃO 

GONÇALVEZ - OAB:OAB/SP 132.234, RODRIGO RUF MARTINS - 

OAB:287688

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Indenizatória Com Pedido de Tutela Antecipada promovida por Marco 

Antonio Aparecido em desfavor de Linkedin Representações do Brasil 

Ltda.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 21 de 

junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883189 Nr: 18662-18.2014.811.0041

 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: MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAETONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, GMS IMOBILIARIA E CONSTRUTORA, ROSSI RESIDENCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA - 

OAB:17.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para:1)Condenar as requeridas a indenizarem a autora pelos prejuízos de 

ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC 

desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação.2)Condenar as requeridas a 

indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, como 

ressarcimento dos valores pagos pela parte autora a título de taxa de 

evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data 

fixada no contrato para o encerramento da obra, Fevereiro de 2014, e o 

término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na 

fase de liquidação de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Como 

a autora descaiu da parte mínima dos pedidos, condeno as requeridas ao 

pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-seCuiabá, 20 de junho de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 862819 Nr: 3895-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CLEMENTINO CARNAUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.Condeno 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, este fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

moldes dos artigos 85, § 2º c/c § 6º, do Novo Código de Processo Civil, 

entretanto por ser beneficiário da justiça gratuita fica suspensa sua 

exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do NCPC.Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 21 de junho de 

2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091018 Nr: 6598-05.2016.811.0041

 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: MARIA NORMELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉSSYKA DE SOUZA RONDON - 

OAB:11731-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Código 1091018

Visto.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, promovida por MARIA NORMELIA DA SILVA, em desfavor 

de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em que as partes noticiaram às 

FLS. 110/112 dos autos, que se compuseram amigavelmente, requerendo 

a homologação do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1125179 Nr: 20992-17.2016.811.0041

 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: JESSYCALINE JACAUNA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18002-A

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811034 Nr: 17535-79.2013.811.0041

 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: ATILIO MARTINELLI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VERCEZI CARRADORE, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Código 811034

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, promovida por ATILIO MARTINELLI 

JUNIOR, em desfavor de LUCIANO VERCEZI CARRADORE, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em que as partes noticiaram às FLS. 

354/356 dos autos, que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO esta ação, 

com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 857595 Nr: 59826-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME, 

JOÃO JOSÉ RIBEIRO TAQUES, VERA ZAMAR TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JORGE ZAMAR 

TAQUES - OAB:17.467

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 449413 Nr: 22398-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESILINA RODRIGUES JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MARQUES MARTINS, BENEDITO 

AUGUSTO DA SILVA, JOENIL MANOEL DA SILVA, GERALDO CÂNDIDO 

VILELA, OZIAS ALVEZ DA SILVA, KÁTIA CILENE DE ARRUDA 

CARVALHO, ZELACI COSTA ALENCAR, ROSIDELMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO PARZANESE DOS 

REIS - OAB:203.899/SP, LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO - 

OAB:124.071-SP, LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO - 

OAB:124.071/SP, RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - 

OAB:OAB/SP 110.862

 Código 449413

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL, promovida por PRESILINA 

RODRIGUES JUVENAL, em desfavor de MANUEL MARQUES MARTINS.

 As partes firmaram acordo na audiência de conciliação, conforme se vê à 

fl. 154.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada, entretanto 

suspendo a exigibilidade em razão de ser a autora beneficiária da justiça 

gratuita (fl. 88), nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Oficie-se do Cartório do 5º Ofício, mencionado no acordo, para que 

informe a documentação necessária conforme solicitado.

 Com a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 407294 Nr: 39382-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

DE CUIABA - APAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SILVINO LEITE DE ARRUDA, 

HELIO TITO SIMOES DE ARRUDA, CARLOS LACHAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA 

- OAB:13.919/MT

 Em atenção à(s) petição(ões) juntada(s), nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 5 dias, apresentar nos autos o(s) documento(s) solicitado(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 252010 Nr: 18049-76.2006.811.0041

 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: ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO, XAVIER 

LEÔNIDAS DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CELESTE DIAS, Jair Mendes Dias, 

FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, NEIDE BARBARESCO SILVA, CÁSSIO 

RODRIGUES DA CUNHA, DENISE DE ANDRADE SOUSA CUNHA, AILTON 

CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:6.078/MT, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - 

OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121455 Nr: 19438-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GLAUBER COSTA SILVA, JOSE 

ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 - A, VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085480 Nr: 4046-67.2016.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOÃO VITOR DE JESUS RONDINI, 

ELIZABETH DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, 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 Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089763 Nr: 6082-82.2016.811.0041

 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: V GOUVEIA BARBOSA-ME, VALDERI GOUVEIA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/MT, 

EUROTECNICA AUTO PEÇAS LTDA, MARIOTTO E MARIOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487, OTONIEL DE MELO GUIMARAES - OAB:26420, UBIRAJARA 

DE SIQUEIRA FILHO - OAB:OAB/MT 15714-O
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 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091408 Nr: 6761-82.2016.811.0041

 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 CESAR OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE RIZZIECOELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/ 24.549, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA 

- OAB:22376, DANIELA VAZ PATINI - OAB:11.660, JACÓ CARLOS DA 

SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 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.: 1037712 Nr: 40427-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FARINA, SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA 

- OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952742 Nr: 1349-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE GRANATTO, INÊS FRANCISCA GRANATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOARES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/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 legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811034 Nr: 17535-79.2013.811.0041

 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: ATILIO MARTINELLI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VERCEZI CARRADORE, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Intimem-se os requeridos para se manifestarem sobre a viabilidade de 

aproveitamento da perícia médica, visando a celeridade processual, 

informando se pretendem apresentação de quesitos complementares, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se o requerido, Luciano Vercezi, para apresentar novo CD com as 

imagens das câmeras se segurança do local do acidente, considerando 

que o CD de fl. 104 as imagens estão distorcidas não podendo ser 

visualizadas, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 865886 Nr: 6280-90.2014.811.0041

 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: RAFAEL ARRUDA BORGES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30845, GAYA 

LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A, 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 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.: 729362 Nr: 25360-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. J. TONIAZZO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CUIABANA DE VÔLEIBOL, 

AURÉLIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 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, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891438 Nr: 24171-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS DO DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/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.: 746949 Nr: 44177-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONHART CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGAL MODA MASCULINA E FEMININA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE CAMARGO 

HASEGAVA - OAB:24189

 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, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907066 Nr: 34948-71.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGELÉTRICA - TECNOLOGIA DE MONTAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT, LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MARQUES ANDRÉ - 

OAB:OAB/SP 248.480, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:160435

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte 

requerida/executada, o prazo para efetuar o pagamento do débito ou 

apresentar defesa. Diante disso, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender 

de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 737024 Nr: 33485-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIO CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, fabio moreira bosa - OAB:9.405, KALYNCA DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 379517 Nr: 15306-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALENE MACHADO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 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.: 887949 Nr: 21868-40.2014.811.0041

 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): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-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 para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 140366 Nr: 24865-79.2003.811.0041

 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 DO CARMO SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR SILVA RIBEIRO, ESPÓLIO DE 

ROBERTO SILVA RIBEIRO, BRÁULIO TEODORO RIBEIRO JÚNIOR, CARLOS 

VITOR TIMO RIBEIRO, MARIA MINERVINA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALINA MARIANO DA SILVA - 

OAB:3.786/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

 Certifico que nestes autos epigrafados foi designada Sessão de 

Mediação e Conciliação, a qual será realizada no 06/09/2018, às 8:30 

horas, na Central de Conciliação e Mediação deste Fórum da Comarca de 

Cuiabá, razão pela qual, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

procedo à intimação da partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 302665 Nr: 14436-14.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI BERWANGER MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALES DE 

OLIVEIRA, AGROPECUÁRIA ANINHA NOVIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo legal, apresentar as razões finais 

escritas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305303 Nr: 15437-34.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVACON ENGENHARIA DE OPERAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ARIANY RENATA CÁCERES DE SOUZA, para 

devolução dos autos nº 15437-34.2007.811.0041, Protocolo 305303, 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 333123 Nr: 3917-43.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF SERVIÇOS DE PINTURA LTDA, JOSÉ FELIPE FRANCO 

GREFFE, ATALÍVIO GREFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:12.001/MT, MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA - 

OAB:12.002/MT, RENATA GISELE WAHL C. DA SILVA - OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo legal, apresentar as razões finais 

escritas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 180160 Nr: 27390-97.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ISSAO YANAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2629/MT, THAÍS 

HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Certifico que, tendo decorrido o prazo de suspensão requerido, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 48 horas, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção. No prazo estabelecido, deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente, para esse fim, mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860754 Nr: 2310-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHINELLUS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - 

ME, JOÃO VITOR GOMES CHAINCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR 

SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte requerida, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente 

para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370266 Nr: 6809-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPEDESA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a presente execução está paralisada há mais de um 

ano, em razão da inércia do credor, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para, no 

prazo de 48 horas, promover o andamento do feito, conforme determina o 

art. 1º do Provimento Nº 84/2014-CGJ. No prazo estabelecido, deverá ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente, para esse fim, mero pedido de vista dos 

autos ou requerimento de suspensão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023582-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAMES DA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023582-13.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO JAMES DA SILVA NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NUNES, menor púbere, 

representado por seu genitor FRANCISCO JAMES DA SILVA NUNES, 

aduzindo que a sentença de ID 12812454 é contraditória, vez que não 

aplicou o valor indenizatório conforme havia sido concluído em perícia 

médica, bem como foi omissa quanto ao pedido de litigância de má-fé e 

honorários advocatícios, requerendo o acolhimento destes embargos. A 

embargada apresenta contrarrazões ao recurso, através do ID 13423554. 

É o relatório. Decido. O art. 1022 do Código de Processo Civil estabelece 

os casos em que cabem Embargos de Declaração, quais sejam: ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo. Analisando os Embargos de Declaração 

verifica-se que, de fato, houve equívoco acerca do quantum indenizatório, 

vez que a perícia médica concluiu que o autor possui invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo, de residual intensidade, avaliada em 

10%, o que resulta indenização no importe de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta reais). Quanto aos demais pontos levantados nos Embargos de 

Declaração, verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente 

rediscutir a matéria, não se prestando para modificar sentença. Com 

essas considerações, ACOLHO em parte os embargos de declaração de 

ID 13008089, com relação ao valor indenizatório, para constar no 

dispositivo da sentença a seguinte determinação: “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$ 675,00 (seiscentos e setenta 

reais). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.” No mais a 

sentença permanece tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003772-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL LIMA SOARES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003772-52.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

GENTIL LIMA SOARES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por GENTIL LIMA SOARES, aduzindo contradição no despacho saneador 

de ID 12812454, vez que no presente feito não há necessidade de 

designação de perícia médica, bem como omissão quanto ao pedido de 

apresentação de prova documental pela parte ré. A embargada apresenta 

contrarrazões ao recurso, através do ID 13657898. É o relatório. Decido. 

O artigo 1022 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que 

cabem Embargos de Declaração, quais sejam: ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo. Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que 

houve equívoco acerca da designação de perícia médica judicial, vez que 

a parte postulante requer apenas a correção monetária do valor pago 

administrativamente, não havendo assim a necessidade de realização de 

perícia médica judicial. Com relação à omissão no despacho, por não ter 

sido analisado o pedido de apresentação do protocolo de aviso provisório 

ou protocolo de recepção de documentos pela parte ré, indefiro este 

pedido, vez que há na documentação protocolada em via administrativa, a 

data do protocolo, o que é suficiente para o devido processamento do 

feito. Com essas considerações, ACOLHO em parte os embargos de 
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declaração de ID 9842687, assim revogo a designação da perícia médica 

judicial e determino a restituição do valor depositado pela ré (ID 10058747), 

referente aos honorários periciais. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008936-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, mas cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto e na 

dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição de 

beneficiário da justiça gratuita, conforme outrora determinado por este 

juízo, e devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF e 

art. 99, § 2º, NCPC), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado 

na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. (negritei e destaquei). Ocorre que mesmo 

depois de intimado para apresentar documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira, o autor quedou-se inerte. Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não 

cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, 

sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. 

Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - 

Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 

Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido do autor 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008831-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, mas cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto e na 

dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição de 

beneficiário da justiça gratuita, conforme outrora determinado por este 

juízo, e devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF e 

art. 99, § 2º, NCPC), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado 

na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. (negritei e destaquei). Ocorre que mesmo 

depois de intimado para apresentar documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira, o autor quedou-se inerte. Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não 

cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, 

sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. 

Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - 

Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 
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Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido do autor 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007795-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, mas cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto e na 

dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição de 

beneficiário da justiça gratuita, conforme outrora determinado por este 

juízo, e devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF e 

art. 99, § 2º, NCPC), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado 

na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. (negritei e destaquei). Ocorre que mesmo 

depois de intimado para apresentar documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira, o autor quedou-se inerte. Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não 

cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, 

sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. 

Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - 

Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 

Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido do autor 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007481-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, mas cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto e na 

dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a condição de 

beneficiário da justiça gratuita, conforme outrora determinado por este 

juízo, e devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF e 

art. 99, § 2º, NCPC), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado 

na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. (negritei e destaquei). Ocorre que mesmo 

depois de intimado para apresentar documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira, o autor quedou-se inerte. Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não 

cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, 

sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. 

Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - 

Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 
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Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 

Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido do autor 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013496-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FEITOZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Cícero Feitoza da Cruz em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do serviço de fornecimento 

de água prestado pela requerida, e que recebeu cobranças referentes 

aos meses 01, 02 ,03 e 04 de 2018, nos valores de R$ 205,02, R$ 201,84, 

R$ 294,58 e R$ 209,56, o que não condiz com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de água na residência do autor; suspender a cobranças das 

faturas discutidas e que seja autorizado ao autor efetuar o depósito sobre 

as contas futuras, até troca do hidrômetro pela ré. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 13353194, que a ré emitiu faturas em 

2015 nos valores de R$ 46,05, R$ 50,43, R$ 48,38, etc., inclusive algumas 

faturas do ano de 2015/2016, emitidas nos valores de R$ 329,63, R$ 

250,80, R$ 224,16, etc., foram objeto de ação judicial, saindo o autor 

vencedor (Id. 13353596), mesmo assim a ré continua efetuando 

cobranças nos meses 01, 02, 03 e 04 de 2018, nos valores de R$ 205,02, 

R$ 201,84, R$ 294,58 e R$ 209,56 (ID 13352987), ou seja, percebe-se a 

existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana do 

autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, indefiro, por 

ora, o pedido do autor acerca do depósito das contas futuras, vez que 

poderá prejudicar a estabilidade da demanda. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar que a requerida 

restabeleça o fornecimento de água na residência do autor, no prazo de 

24 horas, e suspenda a cobranças das faturas aqui discutidas, sob pena 

de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. Designo o dia 20/08/2018, 

às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

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, 23 de junho 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. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012993-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA HELENA MARTINS BATALHA (RÉU)

LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Olinda de Quadros Altomare Castrillon ingressa com Ação de 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Cautelar em desfavor 

de Lucineide Souza Macedo Martins e Marisa Helena Martins Batalha, 

alegando que as rés veicularam na página “unicanews.com.br”, a qual 

elas mantêm na rede mundial de computadores, manchete destacada com 

a frase “Juíza que julga caso de Zezo deve R$1 milhão a empresário por 

compra de apartamento”. Que não há qualquer cunho informativo na 

referida notícia, mas clara intenção das rés em denegrirem a imagem da 

autora. Requer, com objetivo de garantir futura efetividade da demanda, a 

concessão da tutela de urgência de natureza cautelar para que seja 

determinada a indisponibilidade dos bens das rés, devendo ser expedido 

ofícios aos cartórios desta Capital, bem como via Renajud, as 

averbações/inclusões das referidas restrições. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] A despeito da 

plausibilidade das alegações tecidas pela autora, não se pode verificar, 

num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que ela não 

apresentou qualquer documento para comprovar que as requeridas não 

possuem condições de liquidar eventual dívida em futuro cumprimento de 

sentença, ou seja, que elas se encontram em estado de insolvência. 

Ademais, há somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto 
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êxito na demanda, mostrando-se a medida de indisponibilidade de bens 

extrema. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela autora. Designo o dia 14/08/2018 às 09h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009517-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA NETTO VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009517-13.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FABIA NETTO VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. FABIA NETTO VIANA, 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 21/01/2017, 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, 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 21/01/2017. 

No entanto, embora conste na petição inicial a data anterior, verifica-se 

erro material do subscritor da peça inicial, vez que nos documentos 

consta a data de 13/03/2017, razão pela qual passo a considera-la como a 

correta. 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 13/03/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que FABIA NETTO VIANA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé 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, 
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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 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% 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 

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$ 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, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013919-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LEDIR DA SILVA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LEDIR DA SILVA CAMPOS, 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 

12/01/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório no montante 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, inépcia da inicial devido à ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda, e falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. 

No mérito alega a constitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e nº 

11.945/2009, 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 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 montante 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 12/01/2017. 

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). A parte ré alega a inépcia da inicial 

devido à ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda, argumentando que o documento pessoal da autora, a saber, 

CNH, juntado aos autos está ilegível. No entanto, esta alegação não 

prospera, tendo em vista que em análise ao documento, nota-se que é 

possível fazer a leitura normalmente, motivo pelo qual rejeito a preliminar 

arguida. 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 
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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 12/01/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LEDIR DA SILVA CAMPOS, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior 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, 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 superior 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 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 

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 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, 

22 de junho 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: 1014663-35.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SONIA MARIA DA SILVA PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SONIA MARIA DA SILVA PINHO, 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 07/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no montante 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 de interesse 

processual pela ausência de requerimento administrativo. No mérito alega 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, a 

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 das partes 
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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 montante 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 07/03/2017. 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, 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 07/03/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SONIA MARIA DA SILVA PINHO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direto 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 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% 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 

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 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, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016171-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016171-16.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VICENTE MIRANDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VICENTE MIRANDA DA SILVA, 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 13/11/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, 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 nexo 

causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de 

trânsito, ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, a responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos 

beneficiários do seguro DPVAT, 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, conforme 

determinado em lei, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 13/11/2015. No entanto, embora conste na petição inicial a 

data anterior, verifica-se erro material do subscritor da peça inicial, vez 

que nos documentos consta a data de 13/11/2016, razão pela qual passo 

a considera-la como a correta. 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 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) 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 13/11/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VICENTE MIRANDA DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior 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, 

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 

superior 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 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). 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 
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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. 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$ 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, 

22 de junho 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: 1015893-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LINDOMAR BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. LINDOMAR BATISTA, 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 18/01/2016, 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 resultante ao autor, 

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 nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 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 autora 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 resultante ao autor, em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 18/01/2016. 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 

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 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) 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 18/01/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LINDOMAR BATISTA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

da estrutura torácica de leve 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, 
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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 da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% 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 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 

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 do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta 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, 21 de junho de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013928-02.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDEZIO DO CARMO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDEZIO DO CARMO DA SILVA, 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 13/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no montante 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, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta do interesse de agir pela 

necessidade de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, bem como pendência documental do requerimento 

administrativo. No mérito impugna os documentos juntados, alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de provas 

da invalidez, discorre sobre os valores da indenização e pagamento 

proporcional a lesão, não vinculação ao salário mínimo, necessidade de 

prova pericial, 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 montante 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 13/02/2017. 

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, 
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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, 

bem como pendência documental, 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) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, verifica-se 

que a ré impugna os documentos juntados, alegando que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. A parte ré 

alega, ainda, a insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, 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 forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, 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 13/02/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que EDEZIO DO CARMO DA 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita 

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 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% 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 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois 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 

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 do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois 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, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010673-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. T. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010673-36.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANALICYA BARBOSA TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANALICYA BARBOSA TEIXEIRA, menor impúbere 

representada por sua genitora ANGELA IVONE BARBOSA OLIVEIRA, 

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 02/04/2017, 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, bem como falta de interesse 

processual pela ausência de requerimento administrativo. No mérito alega 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, a 

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 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 02/04/2017. 

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, 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 02/04/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANALICYA BARBOSA TEIXEIRA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho 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 

punho 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 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 
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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$ 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, 22 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1029067-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1029067-91.2017.8.11.0041 Visto. Lisa Rafaela dos Santos, 

representada por sua genitora Suzinete Costa de Almeida, qualificada nos 

autos, requer a retificação do seu registro de nascimento para que dele 

conste o sobrenome “Almeida”, oriundo de sua genitora passando a se 

chamar Lisa Rafaela dos Santos Almeida. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte entendeu serem necessários. O Ministério Público 

opina pelo deferimento do pedido (Id. 12800798). É o relatório. Decido. 

Trata-se de matéria de menor complexidade, onde a requerente Lisa 

Rafaela dos Santos, representada por sua genitora, pretende a retificação 

do seu registro de nascimento para que seja acrescentado o sobrenome 

“Almeida”, de sua genitora, sob a alegação de que a mesma possui 

apenas o sobrenome do pai, pelo que procedo ao julgamento. 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. É certo 

que no registro civil, toda pessoa recebe um nome, que é composto de 

prenome e sobrenome e, dentre os princípios que regem o registro das 

pessoas naturais está o da imutabilidade relativa ao nome, segundo o qual 

qualquer retificação deve ser vista e tratada como exceção, admitindo, 

portanto, interpretação restritiva. O genitor da requerente, Sr. Anderson 

da Silva Santos, afirma (Id. 12094255) que o nome da criança foi 

registrado com o consentimento da genitora e junta aos autos cópia de 

decisão que fixa, provisoriamente, a guarda compartilhada da menor, com 

a residência no lar paterno. Ressalte-se, que ainda que a guarda seja 

compartilhada, aos pais cabe representar os filhos em juízo em conjunto 

ou separadamente, não havendo como falar ou cogitar em ilegitimidade, 

como observado pelo representante do Ministério Público. Por outro lado, é 

direito da mãe ter os seus próprios filhos registrados com o patronímico da 

sua família, e não apenas com o patronímico da família do pai e desse 

modo, não se pode cogitar a ideia que somente após a filha completar a 

maioridade é que poderia pedir a retificação. Ademais, é evidente que a 

inclusão do sobrenome materno não causará prejuízo à menor, ao 

contrário, somente aumentará a identificação com o tronco familiar 

materno, além do quê a resistência projetada pelo genitor em aceitar a 

inclusão do sobrenome da mãe poderá causar danos à filha, o que se 

beira a alienação parental. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO 

CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ALTERAÇÃO DE NOME. 

PEDIDO DE INCLUSÃO DO PATRONÍMICO MATERNO AO FINAL DO NOME 

DO REQUERENTE. POSIÇÃO DO SOBRENOME. INEXISTÊNCIA DE OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. 1. O nome da pessoa se 

constitui direito personalíssimo, nos termos no art. 16 do Código Civil, o 

qual reza que "toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o 

prenome e o sobrenome". Nesse contexto, ainda que o requerente seja 

menor de idade e, no caso, representado por sua mãe, há que se reservar 

ao infante o pleno exercício de seu direito de ostentar o apelido de família 

de sua mãe, assim como já ostenta o de seu pai, não havendo razão para 

negar a inclusão do patronímico materno no nome da criança. Precedente 

do STJ (REsp 1069864/DF). Se for o caso, poderá o requerente, 

oportunamente, pleitear motivadamente a alteração de seu nome, com a 

eventual supressão de algum destes patronímicos. O que não se pode 

fazer é ceifar prematuramente o direito ao nome, de titularidade do menor. 

2. Considerando que a Lei de Registros Publicos nada dispõe acerca da 

ordem dos sobrenomes dos genitores no nome dos filhos, não há óbice 

algum de que o patronímico materno seja incluído ao final do nome do 

menor, não representando tal pleito ofensa alguma ao princípio da 

legalidade estrita que rege o sistema dos registros públicos. Precedente 

do STJ (REsp 1323677/MA). DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70057257537, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 30/01/2014)”. “APELAÇÃO. 

PRELIMINARES. REJEIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. INCLUSÃO DO 

SOBRENOME MATERNO. VIABILIDADE. A prova tem por objetivo elucidar 

fatos. No caso, inexistem fatos a serem elucidados por outras provas 

além daquelas que já estão nos autos. Produzir outras provas seria 

desnecessário, e o juiz está autorizado a indeferir a produção de provas 

desnecessárias (CPC, art. 130). Por isso, no caso inexiste cerceamento 

de defesa. É plenamente viável à mãe postular em nome dos filhos a 

retificação do registro de nascimento deles, para fazer incluir seu 

sobrenome, não registrado por ocasião do nascimento. Em tal postulação 

não há vício de representação ou impossibilidade jurídica do pedido, sendo 

pacificado o entendimento no sentido de que a inclusão do sobrenome 

materno não viola a regra da imutabilidade do nome. Precedentes do STJ e 

desta Corte. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70063386692, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 19/03/2015). 

(TJ-RS - AC: 70063386692 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, 

Data de Julgamento: 19/03/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/03/2015)”. Convém observar, que a utilização 

do patronímico da mãe, como pugnado inicialmente, é um direito que 

decorre da própria filiação e que pode se estender aos membros da 

família, entendendo-se então ser perfeitamente possível que o pleito 

prospere, até porque não vislumbrado prejuízos que impeça a procedência 

do pedido. Posto isso, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o Pedido de Retificação de Registro Civil feito 

por Lisa Rafaela dos Santos, representado por sua genitora Suzinete 

Costa de Almeida, para determinar que o Oficial do Cartório do 3º Serviço 

Notarial e Registro de Pessoas Naturais de Cuiabá, providencie o 

necessário para que seja retificado o assento de nascimento de Lisa 

Rafaela dos Santos, registrado no Livro A-413, folha 69 e termo 265189, 

acrescentando o patronímico “Almeida”, passando a chamar Lisa Rafaela 

Almeida dos Santos, permanecendo inalterado os demais dados do 

registro. Sem custas processuais por ser a autora beneficiária da justiça 

gratuita. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as devidas baixas e anotações. 

Cuiabá, 23 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1013735-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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THAIS MOLINARI AVELINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1013735-84.2017.8.11.0041 Visto. Thais Molinari Avelino, 

qualificada nos autos, ajuizou Tutela de Caráter Antecipada Exibição de 

Documentos em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo), igualmente 

qualificada, alegando que é cliente da Operadora Vivo de telefonia celular, 

número (65) 99647-2643, denominada “Plano controle 1,5 GB – 60 

minutos” e que a perceber a subtração de R$ 5,99 (cinco reais e noventa 

e nove centavos) do saldo franqueado, solicitou os extratos de serviços 

telefônicos, mas não conseguiu. Requer seja a requerida compelida a 

apresentar em juízo os extratos do faturamento de serviços da sua linha 

telefônica, do período compreendido entre 2015 e 2017, em especial, 

extratos de serviços telefônicos referente a suposta contratação 

denominada “SSDP-878 Vivo Sync 20GB” e SSDP-77000 Promo TV” e 

também, de todos os documentos inerentes a contratação, ou seja, 

proposta de aquisição, contrato assinado ou gravação de áudio 

autorizando a contratação via telefone), condenando a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu necessários. Foi 

determinada a citação da parte ré, bem como intimação da autora para 

apresentar documentos que comprovassem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, sob pena de indeferimento da benesse. Os benefícios da 

justiça gratuita foram deferidos (Id. 9974120). A contestação e 

documentos foram apresentados, tendo a parte ré aduzido, 

preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, afirma a existência de regular 

contratação dos serviços e a efetiva prestação dos serviços oferecidos 

ao autor, inexistindo dano moral, pugnando pela improcedência dos 

pedidos. A impugnação à contestação veio aos autos (Id. 12038867). É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Tutela de Caráter Antecipada de Exibição de 

Documentos ajuizada por Thais Molinari Avelino em desfavor de Telefônica 

Brasil S/A (Vivo), e, por se tratar de processo de menor complexidade 

passo a julgá-lo, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. O réu aduz, preliminarmente, inépcia da inicial afirmando 

que não há nos autos qualquer comprovação dos fatos constitutivos, 

posto que não consta qualquer planilha discriminativa de valores que 

apontem quais são efetivamente indevidos, caso haja. Ressalte-se que a 

petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício 

apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria 

prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, tanto que a 

requerida apresentou contestação, rebatendo veementemente a 

pretensão da autora. Assim, rejeito a preliminar. No mérito, a exibição de 

documentos foi disciplinada no artigo 396 do Novo Código de Processo 

Civil ao estabelecer que “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento 

ou coisa que se encontre em seu poder”. É prudente que a parte autora 

requeira a exibição de documentos necessários para que tenha 

conhecimento dos limites do direito que pretende ver satisfeito em ação 

judicial, evitando, com isso, demandas mal propostas e pedidos genéricos 

e mal formulados, em razão do desconhecimento da extensão do direito 

que se busca. Pode ocorrer, inclusive, que com a exibição de documentos 

a parte autora conclua que não há direito a ser buscado em outra ação, ou 

por já ter sido adimplido pela parte demandada ou por ausência de direito 

pura e simples. No caso dos autos, a exibição de documentos encontra 

amparo na legislação processual, vez que evidenciada a existência de 

relação jurídica entre as partes e mostra-se perfeitamente viável diante do 

legítimo interesse que qualquer delas tem em ver e examinar documentos 

que se achem em poder da outra. A autora pretende seja a parte ré 

compelida a exibir extratos do faturamento de serviços da sua linha 

telefônica, do período compreendido entre 2015 e 2017, em especial, 

extratos de serviços telefônicos referente a suposta contratação 

denominada “SSDP-878 Vivo Sync 20GB” e SSDP-77000 Promo TV” e 

também, de todos os documentos inerentes a contratação. A parte ré 

trouxe no bojo de sua defesa telas sistêmicas para demonstrar que houve 

regular contratação e efetiva prestação dos serviços oferecidos ao autor, 

afirmando que para que o fluxo de contratação fosse concluído foi 

necessária a efetiva interação, por parte do cliente, com as plataformas 

de contratação, observando inclusive, que o cliente possui diversos 

canais para efetuar o cancelamento do serviço. Verifica-se então, que os 

documentos solicitados pela autora não foram apresentados, 

considerando que além das telas sistêmicas terem sido produzidas 

unilateralmente, não vieram aos autos documentos demonstrando a efetiva 

contratação mencionada na inicial, devendo o pleito proceder. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Tutela de Caráter Antecipada 

de Exibição de Documentos ajuizada por Thais Molinari Avelino em 

desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo) para determinar que a parte ré 

apresente os extratos do faturamento de serviços da sua linha telefônica, 

do período compreendido entre 2015 e 2017, em especial, extratos de 

serviços telefônicos referente à suposta contratação denominada 

“SSDP-878 Vivo Sync 20GB” e SSDP-77000 Promo TV” e também, de 

todos os documentos inerentes a contratação. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com 

fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1006617-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINY DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT0011799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1006617-57.2017.8.11.0041 Visto. Caroliny Dias Santana, 

qualificada nos autos, ajuizou Medida Cautelar de Exibição Judicial em 

desfavor de Telefônica Brasil S/A, igualmente qualificada, alegando que é 

possuidora da linha de telefone móvel n. 65-9918-7693, da modalidade 

pré-pago, há mais de um ano e, constantemente, insere créditos no celular 

de valores entre R$ 10,00 ou R$ 15,00 e que não concorda com certos 

descontos em suas recargas e muito embora tenha tentado, por várias 

vezes, junto a requerida, a aquisição dos extratos de consumo detalhado 

e também, da relação das promoções ativas em sua linha, nunca obteve 

êxito, pelo que requer sejam exibidos o extrato detalhado do consumo dos 

últimos meses e as promoções ativas na linha (65) 9918-7693, 

condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos entendidos 

como necessários. Foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulada 

pela autora (Id. 9996819). A defesa e documentos foram apresentados, 

tendo a parte ré afirmado que os serviços estão sendo regularmente 

prestados e usufruídos pela requerente, pugnando pela improcedência 

dos pedidos. A impugnação à contestação foi apresentada (Id. 11652536), 

ocasião que a parte autora observa que os documentos fornecidos, como 

mero demonstrativo, não reflete de maneira a situação real da obrigação. 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 autora requer que a parte ré seja compelida a exibir o 

extrato detalhado do consumo dos últimos meses e as promoções ativas 

na linha (65) 9918-7693. É incontroversa e existência de relação jurídica 

entre as partes, tendo a requerida confirmado a prestação de serviços 

telefônicos à parte autora. É prudente que a parte autora requeira a 

exibição de documentos necessários para que tenha conhecimento dos 

limites do direito que pretende ver satisfeito em ação judicial, evitando-se, 

com isso, demandas mal propostas e pedidos genéricos e mal formulados 

em razão do desconhecimento da extensão do direito que se busca. Pode 

ocorrer, inclusive, que com a exibição de documentos a parte autora 

conclua que não há direito a ser buscado em outra ação, ou por já ter sido 

adimplido pela parte demandada ou por ausência de direito pura e simples 

e, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da medida 

pleiteada, é dever da parte ré apresentar os documentos requeridos. Na 

hipótese dos autos, a ré, na qualidade de prestadora de serviços e de 

portadora única do documento pleiteado tem o dever apresentá-lo na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 238 de 719



salvaguarda dos direitos da autora, não sendo suficiente a apresentação 

de telas sistêmicas. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I do Novo 

Código de Processo Civil Julgo procedente o pedido feito na Medida 

Cautelar de Exibição Judicial promovida por Caroliny Dias Santana em 

desfavor de Telefônica Brasil S/A, para determinar que a parte ré exiba o 

extrato detalhado do consumo dos últimos meses e as promoções ativas 

na linha (65) 9918-7693. Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1001726-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA LUZ (REQUERENTE)

ELSE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELINA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1001726-90.2017.8.11.0041 Visto. Else de Campos Silva e 

Luiz Carlos Luz, qualificados nos autos, ajuizaram Ação de Exigir Contas 

em desfavor de Gelina Rodrigues de Souza, igualmente qualificada, 

alegando que a gestão da requerida está administrando o residencial há 

mais de seis anos e, durante todo esse período não foram feitas 

assembleias gerais para prestação de contas anuais aos moradores, sob 

a alegação de que não deve satisfação a ninguém. Aduzem que a atual 

gestão expõe os moradores a situação vexatória, humilhante e 

constrangedora, pois existe um quadro no saguão do residencial contendo 

uma tabela com os nomes de todos os moradores, além de ter comunicado 

que abriu uma conta em seu nome, pessoa física, para depositar a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que se encontrava na posse da mesma, 

pertencente ao condomínio, pelo que requer que a requerida apresente 

prestação de contas, de forma mercantil, delimitando-a por meio de 

documentos hábeis todas receitas, investimentos (se houver) e todas as 

despesas perpetradas, sob pena de não poder impugnar as que forem 

apresentadas, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que 

entendeu serem necessários. Foi determinada a citação da parte ré, 

concedendo a parte autora os benefícios da justiça gratuita (Id. 4788733). 

A contestação e documentos foram apresentados (Id. 9959289), tendo a 

parte ré aduzido, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pugnando pela 

extinção do processo. No mérito, afirma que sempre houve uma comissão 

de sindicância composta por três moradores e que as prestações de 

contas sempre foram realizadas e cumpridas anualmente e que a Sra. 

Denise da Cruz Santos, por motivo de mudança de cidade, tratou da 

prestação de contas e da eleição de uma nova comissão de sindicância 

composta por Gelina Rodrigues Souza, Roberto Rivelino e Rafael 

Magalhães e que vem sendo perseguida pelos requerentes, pelo que 

requer a improcedência dos pedidos e a condenação dos autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A 

impugnação à contestação veio aos autos (Id. 10261559). As partes 

foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 10864511). É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Exigir Contas promovida por Else 

de Campos Silva e Luiz Carlos Luz em desfavor de Gelina Rodrigues de 

Souza. A parte requerida alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para 

estar no polo passivo da demanda e que é o Condomínio Residencial São 

Carlos – Bloco 60, quem deve estar no polo passivo, representado por 

seu síndico. Contudo, é certo que a legitimidade passiva da requerida de 

prestar contas de sua administração decorre de expressa disposição 

legal, de acordo com o disposto no artigo 1.348,VIII, do Código Civil ao 

estabelecer que compete ao síndico prestar contas à assembleia, 

anualmente e quando exigidas. Por outro lado, o condômino, isoladamente, 

não tem legitimidade para responder por ação de prestação de contas, 

porque o condomínio, representado pelo síndico, não teria obrigação de 

prestar contas a cada um dos condôminos, mas a todos, perante a 

assembleia. Ressalte-se que o condômino não pode se sobrepor à 

assembleia, órgão supremo do condomínio, cujas deliberações expressam 

a vontade da coletividade dos condôminos sobre todos os interesses 

comuns, e caso não sejam prestadas contas, assiste aos condôminos o 

direito de convocar assembleia, como determina o artigo 1.350, § 1º, do 

Código Civil. Desse modo, é de se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade 

dos requerentes para pleitearem a prestação de contas da 

síndica/requerida, considerando não verificar dos autos que tenha existido 

convocação de assembleia para tanto. Posto isso, com fundamento no 

artigo 485,V I do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a Ação 

de Exigir Contas proposta por Else de Campos Silva e Luiz Carlos Luz em 

desfavor de Gelina Rodrigues de Souza. Condeno os autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º 

8º, do NCPC. Todavia, considerando que os autores são beneficiários da 

justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017378-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (AUTOR)

ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1017378-50.2017.8.11.0041 Visto. Firmino Gomes Barcelos e 

Antonio Carlos de Barcelos, qualificados nos autos, ajuizaram Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil 

S/A, igualmente qualificado, alegando que foram contratados por Contrato 

de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado em 24.10.2003, para 

prestar serviços advocatícios de natureza contenciosa e atuarem no 

ajuizamento e acompanhamento dos processos até final dos mesmos, via 

sociedade de advogados, recebendo os poderes ad judicia em nome dos 

sócios e, por se tratar de contrato de adesão não foi possível discutir as 

cláusulas impostas, razão pela qual a remuneração seria exclusivamente 

pelos honorários de sucumbência. Afirmam que prestaram serviços na 

forma contratada, por vários anos, sempre pautando por um bom serviço, 

encerrando inúmeros processos e favor do réu, inclusive por meio de 

recursos ao Tribunal Estadual e aos Tribunais Superiores, mas sem 

qualquer motivo justificável, foram notificados da rescisão do contrato e 

da revogação dos poderes que lhes foram outorgados, sendo informado 

que os honorários, porventura devidos serão remunerados quando 

implementadas as condições contratuais para tanto, pelo que requerem a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios referente 

ao trabalho realizado na ação de busca e apreensão, além de custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos que os autores entenderam necessários. A audiência de 

conciliação foi realizada (Id. 9032272), restando infrutífera. A contestação 

e documentos vieram aos autos, tendo a parte ré aduzido, 

preliminarmente, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e carência da ação. 

No mérito, asseguram que os autores foram contratados para a prestação 

de serviços advocatícios e que patrocinaram diversas ações em nome do 

requerido, estando em discussão a possibilidade ou não de cobrarem 

honorários de forma diversa da pleiteada, pois a ação de busca e 

apreensão n. 3578/2008 está em andamento e ainda não recebeu seu 

crédito, impossibilitando o recebimento dos honorários sucumbenciais, 

pugnando pela improcedência dos pedidos, condenando os autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A 

impugnação à contestação veio aos autos (Id. 10612267). As partes 

foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 11945675), 

tendo as partes manifestado (Id. 12008363 e 12008387). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

ajuizada por Firmino Gomes Barcelos e Antonio Carlos de Barcelos em 

desfavor de Banco do Brasil S/A. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

na forma do artigo 320 do Código de Processo Civil, considerando que os 
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elementos que se encontram nos autos são suficientes para o deslinde da 

questão não se fazendo necessária a produção de outras provas. O réu 

alega, preliminarmente, ilegitimidade dos requerentes, alegando que o 

contrato de prestação de serviços advocatícios foi formalizado entre o 

banco requerido e Barcelos e Vanzella Advogados Associados. Contudo, 

não assiste razão ao requerido, pois muito embora tenha sido o contrato 

firmado com a sociedade de advogados, procuração foi outorgada em 

nome dos advogados, pessoas físicas, sócios da referida sociedade, pelo 

que rejeito a preliminar arguida. Com relação a preliminar de inépcia da 

petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora pretende receber 

honorários de forma diferente da avençada, ignorando que a resilição 

unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos a sua eficácia 

e, como os honorários contratados foram os de sucumbência, a parte 

autora fará jus ao seu recebimento somente no final da demanda, a serem 

pagos pelo sucumbente, esta não merece acolhida. Extrai-se do § 1º do 

artigo 330 do Novo Código de Processo Civil que “ Considera-se inepta a 

petição inicial quando: I- lhe faltar pedido ou causa de pedir; II- o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico III- da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV- contiver pedidos incompatíveis entre si”. Ressalte-se que o 

rol contido no dispositivo acima citado é taxativo, não comportando 

interpretação extensiva, sendo que no caso em análise não se verifica 

quaisquer das hipóteses mencionadas no referido artigo. É certo que os 

argumentos expostos pela parte ré se referem às condições da ação e 

não a inépcia da petição inicial, até porque trata-se de pedido certo e 

determinado, não vedado pelo ordenamento jurídico, onde os fatos foram 

expostos de forma lógica, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No que diz 

respeito à preliminar de carência de ação, sob a alegação de inexistir 

direito subjetivo aos pretendidos honorários advocatícios, previstos 

contratualmente, considerando que o alegado se confunde com o mérito, 

com este será analisado. No mérito, é incontroversa a relação jurídica 

existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de 

Serviços Advocatícios (Id. 7998197) e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com 

a exordial (Id. 7998269). A cláusula décima oitava do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios estabelece: “CLÁUSULA DÉCIMA 

OITAVA – A(O) CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as 

disposições do ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste 

contrato. Não obstante constar da referida cláusula que a remuneração 

seria de acordo com o Anexo IV do Edital e que referido documento não 

consta dos autos, é certo que a remuneração prevista se refere ao 

período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção 

sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em 

processos ainda em trâmite, como é o caso. Assim, rescindido, 

unilateralmente, o instrumento firmado a parte autora possui interesse 

legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, 

pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo 

estabelecido entre as partes. Para o Superior Tribunal de Justiça o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do 

término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários 

pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim 

não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do 

banco. Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda 

prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o 

artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada 

na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos 

da ordem econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado 

entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento 

de honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral 

e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa 

do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. A propósito: “Honorários 

de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de 

serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários 

pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da 

Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao 

recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o 

contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o 

fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, 

cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços 

prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - 

REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 06/04/2006, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 482) “RECURSO ESPECIAL 

Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : MINISTRO PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY FERREIRA ANGELO E 

OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO (EM CAUSA PRÓPRIA) 

E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) 

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ANDRÉ DOS 

SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO GONCALVES 

PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento. (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). Ademais, 

o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que 

tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da 

rescisão do contrato e revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do 

Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, 

também dispõe: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura 

aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos 

fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) §2º. Na falta 

de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela 

organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. (grifo nosso) O artigo 14 do 

Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que “ A 

revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do 

pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o 

direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual 

verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face 

do serviço efetivamente prestado”. Os honorários que se pretende o 

arbitramento são referentes à atuação da parte autora na Ação de Busca 
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e Apreensão n. 3578/2008, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em 

direito bancário da Comarca de Cuiabá, devendo ser observado que o que 

se deve remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pelos 

requerentes. Conforme os documentos trazidos aos autos, os autores 

elaboraram petição inicial e para impulsionar a ação de busca e 

apreensão, manifestação, realizando as diligências necessárias ao 

regular prosseguimento da ação. Os autores demonstraram ter cumprido 

todos os serviços para os quais foram contratados, até a rescisão 

unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, 

para a fixação dos honorários, o empenho exigido, a complexidade da 

causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. 

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, 

§ do Novo do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios 

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O valor fixado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora 

de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Firmino Gomes 

Barcelos e Antonio Carlos de Barcelos em desfavor de Banco do Brasil 

S/A, para condenar este ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e 

juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Em razão 

da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no 

artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do NCPC, condeno a parte ré 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010671-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GOMES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARAI MARTA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1010671-66.2017.8.11.0041 Visto. Danielle Gomes de Araújo, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Imissão de Posse de Imóvel em 

desfavor de Jussarai Marta da Silva, igualmente qualificada, alegando que 

objetiva a imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial 

promovido pelo Banco Bradesco, em razão do configurado inadimplemento 

do financiamento contratado pela requerida, requerendo, liminarmente, a 

tutela provisória de urgência para determinar a imissão ou reintegração na 

posse do imóvel adquirido constante de uma casa-sobrado, localizada na 

Rua Senegal, nº 184, quadra 61, lote 06, Bairro Santa Rosa, Cuiabá, com 

área total de 420,00 m2, matrícula n. 24.348. No mérito, pugna pela 

confirmação da liminar e pela desocupação da imóvel, entregando-lhe a 

efetiva posse, condenando a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu serem necessários. Foi deferida 

a liminar pleiteada para determinar que a requerida fosse intimada a 

desocupar, voluntariamente, o imóvel (Id. 6093689). A audiência de 

conciliação foi realizada, restando infrutífera (7222887). A contestação e 

documentos foram apresentados (Id.7319513), tendo a parte ré discorrido 

sobre a função social da propriedade e da sua boa-fé e intenção de 

saldar os débitos, alegando falta de notificação dos atos realizados pelo 

banco, pugnando pela concessão a justiça gratuita e a improcedência dos 

pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao ônus da 

sucumbência. A impugnação à contestação veio aos autos (Id. 8292058). 

As partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 

9499699), tendo a parte autora pugnado pelo julgamento antecipado da 

lide (Id. 9593065). É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Imissão de 

Posse de Imóvel promovida por Danielle Gomes de Araújo em desfavor de 

Jussarai Marta da Silva e, em razão de não existir necessidade de 

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. Danielle 

Gomes de Araújo pretende ser imitida na posse do imóvel constante de 

uma casa-sobrado, localizada na Rua Senegal, n. 184, quadra 61, lote 06, 

Bairro Santa Rosa, Cuiabá, com área total de 420,00 m2, matrícula n. 

24.348, que afirma ter adquirido em leilão extrajudicial promovido pelo 

Banco Bradesco. Cabe observar, que a ação de imissão de posse não é 

possessória, mas ação petitória utilizada para que o adquirente da 

propriedade, por meio de título registrado, consiga investir-se na posse 

pela primeira vez, afastando a resistência do detentor de entrega-la. O 

objetivo da imissão na posse caracteriza-se, portanto, na consolidação da 

propriedade em sentido amplo, ou seja, é própria daquele que detém o 

domínio e que sem nunca ter exercido a posse do bem adquirido pretende 

obtê-la contra o alienante ou terceiro que o detenha. A par disso, resulta 

que a legitimidade ativa para o ajuizamento desta demanda é daquele que 

adquire o direito de posse, como o novo adquirente de coisa. Já a 

legitimidade passiva é conferida ao alienante ou ao terceiro que possui a 

coisa em nome e por determinação deste, os quais se recusam a 

entrega-la ao recém adquirente. Verifica-se da Certidão lavrada no 7º 

Serviço Notaria e Registral de Imóveis que foi lavrada Escritura Pública de 

Compra e Venda do imóvel constante do lote 06, da quadra 61, situado no 

Loteamento denominado Roseira, nesta capital, matriculado sob o n. 

24.348, onde se encontra edificada uma obra residencial unifamiliar, 

localizada na Rua Senegal n. 184, loteamento Roseira, Bairro Santa Rosa, 

Cuiabá, com 257,25 m2 de área construída em nome da autora Daniele 

Gomes de Araujo. Desse modo, é assegurada a posse do imóvel ao 

fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do 

imóvel por força do leilão público, como é o caso dos autos, pois vez que 

transcrito no Registro Geral de Imóveis, poderá o adquirente requerer a 

imissão na posse do imóvel. Muito embora tenha a requerida alegado falta 

de notificação dos atos realizados pelo banco, é certo que a alegada 

irregularidade no procedimento de execução extrajudicial do imóvel, acaso 

existente, é matéria a ser discutida em ação própria perante o juízo 

competente, e não em sede de defesa nesta ação, não podendo o 

adquirente de boa-fé do imóvel sofrer qualquer prejuízo. A propósito: 

“AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO. A imissão de 

posse - ação real e de cunho petitório - pressupõe prova do domínio do 

autor sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da 

injustiça da posse exercida pelo réu. Implementados esses pressupostos. 

Argüição de nulidade da arrematação já rechaçada nos autos da 

execução sem a interposição de qualquer recurso. Ademais, não há 

notícias de eventual ajuizamento de ação anulatória de arrematação. O 

direito à moradia não se presta para justificar a permanência dos réus em 

imóvel arrematado pelo autor sem qualquer contraprestação. Quanto à 

alegação de impenhorabilidade do imóvel residencial, esta deveria ter sido 

arguida antes da arrematação. Precedentes desta Corte e do STJ. 

Considerando a utilização do imóvel, os réus terão de suportar o 

pagamento de indenização - aluguel - pelo período em que utilizaram o 

bem, a contar da citação (uma vez que não foram notificados para 

desocupar) até a data da efetiva desocupação. Valores a serem 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO. UNANIME. (Apelação Cível Nº 70062367180, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 

Julgado em 21/05/2015).” Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Imissão na Posse de Imóvel, promovida por 

Danielle Gomes de Araújo em desfavor de Jussarai Marta da Silva, para 

confirmar a liminar deferida (Id. 6115987) que determinou a desocupação 

do imóvel constante do lote 06, da quadra 61, situado no Loteamento 

denominado Roseira, nesta capital, matriculado sob o n. 24.348. e a 

consequente imissão da autora na posse do bem. Condeno a requerida 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 Código de Processo Civil. Todavia, defiro-lhe os 

benefícios da justiça gratuita, suspendendo o pagamento. Certificado o 

trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1013280-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MARIANO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1013280-22.2017.8.11.0041 Visto. João José Pedroso de 

Barros, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Despejo em desfavor de 

Israel Mariano da Silva, igualmente qualificado, alegando que celebrou 

contrato de locação não residencial com o requerido, do imóvel localizado 

na Avenida General Mello, n. 18, centro, Cuiabá, com vigência pelo período 

de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, que foi prorrogado por prazo 

indeterminado, sendo o réu notificado extrajudicialmente para desocupá-lo 

em trinta dias, quedando-se inerte, pelo que requer seja determinada a 

desocupação liminar do imóvel, deferindo o depósito judicial, a título de 

caução. No mérito pugna seja declarada a extinção da relação locatícia, 

confirmando a liminar, decretando, em definitivo, o despejo do réu, quem 

deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora 

entendeu serem necessários. Foi deferida a liminar para determinar a 

desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação coercitiva 

(Id. 6826913). A audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera 

(Id. 8043931). A contestação e documentos foram apresentados 

(Id.8339302), ocasião que a parte ré aduz, preliminarmente, ausência de 

comprovação de propriedade. No mérito, afirma que sempre cumpriu 

rigorosamente as obrigações contratuais, além de ter valorizado muito o 

imóvel, criando ali um excelente ponto comercial e por isso requer 

indenização pelo fundo de comércio e retenção do imóvel, até que se 

componha a indenização devida pelas benfeitorias realizadas no prédio, 

pugnando pela improcedência dos pedidos e condenação da parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A 

impugnação à contestação foi juntada aos autos (Id. 9058931). As partes 

foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 9479481), 

decorrendo o prazo para manifestação, conforme certificado 

(Id.10238066). É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Despejo 

promovida por João José Correa Pedroso de Barros em desfavor de Israel 

Mariano da Silva e, em razão de não existir necessidade de 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. Registre-se que o 

julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, 

do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, 

proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

A parte ré alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa, considerando a falta 

de prova de que a requerente seja atual proprietária do imóvel, pugnando 

pela extinção do processo. Ressalte-se que a não é necessária a prova 

de propriedade do imóvel para o locador propor a ação de despejo de 

locatário, tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o 

sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim 

definido no contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do 

proprietário, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência dos 

pedidos. Apelação do réu. Preliminar de ilegitimidade ativa. Acolhimento. 

Autora é proprietária do imóvel dado em locação, mas não figura como 

locadora no contrato. Tem legitimidade ativa para propor a ação de 

despejo quem figura no contrato como locador, e não o proprietário. 

Extinção do processo, sem análise do mérito. Exegese do artigo 485, 

inciso VI, do novo CPC. RECURSO PROVIDO.( TJ-SP - APL: 

10058133020148260477 SP 1005813-30.2014.8.26.0477, Relator: Carmen 

Lucia da Silva, Data de Julgamento: 01/12/2016, 25ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/03/2017)”. (grifei) No mérito, é 

incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme 

se vê do Contrato de Locação (Id.6740475), onde a vigência pactuada era 

de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, tornando-se depois por prazo 

indeterminado, conforme afirmado pela parte autora, o que não foi 

contrariado pelo requerido. Em se tratando de locação comercial, regida 

pela Lei n. 8.245/91 e estando o contrato firmado pelo prazo de um ano e 

prorrogado por prazo indeterminado, é possível a retomada do imóvel, de 

forma imotivada, desde que notificado previamente o inquilino, com o prazo 

de trinta dias para desocupação (art. 57 da Lei do Inquilinato). O 

documento de Id. 6740485 comprova a notificação do locatário e nela 

consta a intenção do locador em não mais continuar a locação por prazo 

indeterminado, estipulando o prazo legal de trinta dias para a desocupação 

do imóvel. Desse modo, está perfeita, válida e eficaz a notificação exigida 

pela lei como indispensável à propositura da ação de despejo por 

denúncia vazia, sendo que a notificação provoca a resilição unilateral do 

contrato e autoriza o despejo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) CITAÇÃO. 

SUPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. A citação na ação de despejo, por 

denúncia vazia, supre a invalidade da notificação prevista no art. 57 da Lei 

do Inquilinato, ante a ciência inequívoca da locatária da intenção de 

retomada do imóvel . Precedentes da Câmara. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058351016, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado 

em 26/02/2015)”. “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. 

NOTIFICAÇÃO DA LOCADORA QUE NÃO POSSUÍA INTERESSE NA 

RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA, CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70067121053, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 11/08/2016).(TJ-RS - 

AC: 70067121053 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de 

Julgamento: 11/08/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 17/08/2016)”. Com relação ao pedido de 

indenização pelo fundo de comércio, é certo que a indenização pelo fundo 

de comércio, na forma do art. 52, § 3º, da Lei 8245/91 tem lugar quando o 

locatário tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização 

do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta 

de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três 

meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as 

obras determinadas pelo Poder Público. No caso dos autos, os requisitos 

do artigo 52, § 3º, da Lei do Inquilinato não restaram implementados, na 

medida em que se trata de pedido de despejo por denúncia vazia, sem que 

no momento oportuno tenha o locatário proposto ação renovatória. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. 

DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PONTO COMERCIAL. FUNDO DE 

COMÉRCIO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. PESSOA 

JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. NÃO CONFIGURADO. 1. Não restaram 

implementados, para indenização pelo ponto comercial (fundo de 

comércio), os requisitos do art. 52, § 3º da Lei de Locações, na medida em 

que o despejo ocorreu por denúncia vazia, com a notificação prévia da 

locatária para desocupação, sem que no momento oportuno tenha a 

locatária proposto ação renovatória. 2. É admitida a indenização por danos 

morais em prol da pessoa jurídica em caso de ofensa à sua honra objetiva, 

ou seja, ao seu bom nome, honorabilidade, reputação e crédito, uma vez 

que a pessoa jurídica não é dotada de sentimentos, isto é, de honra 

subjetiva. No caso em apreço, ainda que incontestável o despejo, tal 

circunstância não gera a ocorrência de ofensa moral à pessoa jurídica, 

nem mesmo à pessoa física, pois o despejo por denúncia vazia ocorreu de 

forma regular. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70067847608, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/03/2016)”. “APELAÇÃO 

CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO FUNDO DE COMÉRCIO PELO LOCADOR. AÇÃO 

DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA JULGADA PROCEDENTE. 

INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO. DESCABIMENTO. 

TRATANDO-SE DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO, SEM AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO RENOVATÓRIA, CONFORME O DISPOSTO NOS ARTIGOS 51 E 52 , 

§ 3º, AMBOS DA LEI 8.245 /91, DESCABIDO FALAR EM INDENIZAÇÃO 

DESTA NATUREZA. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO 

À APELAÇÃO. UNÂNIME. . (Apelação Cível Nº 70068657733, Décima 
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Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 03/08/2016).” Desse modo, tratando-se de 

rescisão unilateral de contrato de locação não residencial por prazo 

indeterminado, sem ajuizamento de ação renovatória, conforme disposto 

nos artigos 51 e 52, § 3º, amos da Lei n. 8.245/91, descabido falar em 

indenização pelo ponto comercial pretendida pelo requerido. Quanto ao 

pedido de retenção do imóvel até que haja composição quanto às 

benfeitorias realizadas no imóvel, o artigo 35 da Lei do Inquilinato 

estabelece que “Salvo expressa disposição contratual em contrário, as 

benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não 

autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, 

serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”. A 

cláusula 5.3 do Contrato de Locação firmado entre as partes estabelece 

que o locatário deverá solicitar autorização do locador para a realização 

de obras no imóvel, pressupondo o consentimento da parte autora com 

qualquer benfeitoria a ser realizada no imóvel locado. Contudo, o requerido 

além de não demonstrar a existência das supostas benfeitorias, ele não 

comprova o consentimento do autor para a realização delas no imóvel. 

Não havendo consentimento prévio e expresso do locador quanto à 

realização das obras no imóvel locado, inviabilizado está o acolhimento de 

qualquer pretensão à retenção ou indenização pelas benfeitorias nele 

realizadas. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de 

Despejo promovido por João José Correa Pedroso de Barros em desfavor 

de Israel Mariano da Silva, para confirmar a decisão que determinou a 

desocupação voluntária do imóvel (Id. 6826913), declarando a rescisão do 

contrato firmado entre as partes, decretando o despejo do requerido, caso 

ele não tenha desocupado o imóvel. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 

85, § 2º do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028601-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZIANE ANUNCIACAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856/O (ADVOGADO)

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT0019825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038702-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE JOSIANE SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO ALVES LIMA (RÉU)

DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS 66780004120 (RÉU)

DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961729 Nr: 5550-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO RORAIMA LTDA, SAMIH MOHAMED 

AKL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL MANTOAN DE 

OLIVEIRA - OAB:141232

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 291/293 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 310.858,59 (trezentos e dez mil oitocentos e cinquenta e 

oito reais e cinquenta e nove centavos) das contas bancárias da parte 

executada Rápido Roraima Ltda. (CNPJ nº 04.281.036/0001-41) e Samih 

Mohamed Akl (CPF nº 106.741.442-87) para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 292, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969637 Nr: 9167-13.2015.811.0041

 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): HUDEAN ELEM SILVA COSTA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 151/152 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 7.812,38 (sete mil oitocentos e doze reais e trinta e oito 

centavos) das contas bancárias da parte executada Hudean Elem Silva 

Costa Coelho (CPF nº 314.115.091-53) para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 153, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1124575 Nr: 20713-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. PARRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 243 de 719



CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 92 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 375.302,88 (trezentos e setenta e cinco mil trezentos e dois 

reais e oitenta e oito centavos) das contas bancárias da parte executada 

L. M. Parra & Cia Ltda. (CPF nº 01.047.638/0001-40) para que se efetive o 

bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação 

integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à 

fls. 93/96, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275795 Nr: 291-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, ELLIN 

DE CASSIA MENDONÇA BERTOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/DF 39.272

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 48 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 150.567,45 (cento e cinquenta mil quinhentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e cinco centavos) das contas bancárias da parte 

executada Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários (CNPJ nº 

04.123.616/0001-00) e MB Engenharia SPE 039 S/A (CNPJ nº 

09.009.592/0001-87) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 150-verso, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1119782 Nr: 18675-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE 

MELLO GRANJA - OAB:20358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Kívia Ribeiro Longo Rios 

- OAB/MT 13.212 - OAB:, Drª. Elza da Silva Oliveira Caixeta - OAB/MT 

11.642 - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 87/88 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 12.793,36 (doze mil setecentos e noventa e três reais e 

trinta e seis centavos) das contas bancárias da parte executada 

SERVCLIN Nutrições e Alimentos Ltda. ME (CNPJ nº 11.601.199/0001-20) 

para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, 

até a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de 

calculo atualizada à fls. 89, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992419 Nr: 19610-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 101/102 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 36.446,62 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis 

reais e sessenta e dois centavos) das contas bancárias da parte 

executada Condor Construções Conservações e Limpeza Ltda. (CNPJ nº 

01.018.069/0001-05) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 103, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958481 Nr: 4168-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA PENEDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 86/87 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 10.212,69 (dez mil duzentos e doze reais e sessenta e 

nove centavos) das contas bancárias da parte executada Elenita Penedo 

de Carvalho (CPF nº 742.501.759-87) para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 

87-verso, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 
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quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1275795 Nr: 291-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, ELLIN 

DE CASSIA MENDONÇA BERTOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/DF 39.272

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 993130 Nr: 19939-35.2015.811.0041

 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: OMERO DIVINO 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada.

 Márcia G. Marinho _ Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 975177 Nr: 11685-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCMM, ROSELY MARQUES PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO - HGU - IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze (15) dias, manifestarem-se sobre o laudo médico 

juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se indicados.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534231 Nr: 5903-52.1996.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 GORETE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADEMIR JOEL 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 5903-52.1996.811.0041, 

Protocolo 534231, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975213 Nr: 11697-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS, 

JAQUELINE GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FABIO DA SILVA, EMIKA 

EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, ANTONIO MARCOS GARCIA FRANÇA - OAB:6.482/MT

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação de fls. 386/387 e considerando a petição de 

fls. 379/380, onde o requerido não se opõe ao levantamento dos dados, 

conforme determinado às fls. 371, por ocasião da audiência de 

conciliação, observa-se que as partes divergem tão somente no tocante a 

qual parte deveria iniciar o contato para a realização das reuniões 

estabelecidas.

Desse modo, verifico, ainda, ser possível a continuidade da tentativa de 

acordo entre as partes.

Assim, intimem-se as partes para cumprir integralmente o estabelecido às 

fls. 371, concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da presente 

decisão, para a apresentação dos laudos efetuados pelos técnicos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972872 Nr: 10619-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELI BARROSO DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY MARIA TADEU DE SOUZA OLIVEIRA 

E SILVA, MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, JOSE ANTONIO CARVALHO 

DA CUNHA, DANTE DE OLIVEIRA E SILVA, CÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA E 

SILVA, ALBERTO IRAZE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DA SILVA FARIAS - 

OAB:13352, MARIA APARECIDA MARTIN LOPES - OAB:7428/MT, 

MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO - OAB:106600/SP

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de impugnação quanto a habilitação de José 

Carlos Ferreira de Arruda, defiro o pedido e determino a retificação da 

capa dos autos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967632 Nr: 8064-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse na designação de audiência de instrução, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984263 Nr: 16075-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO LE PARC II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA., MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:3530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAM KHALIL - 

OAB:6487/MT

 Vistos, etc.

A parte autora se manifestou às fls. 1057, informado que houve a 

inversão do ônus da prova, razão pela qual o requerido deve ser obrigado 

ao pagamento integral dos honorários periciais.

Em que pese o deferimento de inversão do ônus da prova, verifica-se que 

a autora solicitou a realização da prova pericial, que também se trata de 

prova constitutiva de seu direito, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 

1057 e determino o integral cumprimento da decisão de fls. 1033.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito da proposta dos honorários periciais e, no mais, cumpra-se 

conforme determinado às fls. 1033.

Cumprida as determinações, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993541 Nr: 20189-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANY LUZIA FONTOURA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 196, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979870 Nr: 14045-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 54-verso, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075204 Nr: 57589-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CEARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DOUGLAS DUARTE, VIVIANE 

MONTEIRO DO NASCIMENTO, NIXON MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 74, onde consta informação da quitação do 

débito, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito no interesse da extinção do feito sem resolução 

do mérito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973703 Nr: 11075-08.2015.811.0041

 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: VOLJAX BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACUMULADORES AJAX LTDA, CENTERFAC 

FOMENTO MERCANTIL LTDA, BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA 

THIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO MAIA - 

OAB:67217/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de desistência com relação a requerida 

Acumuladores Ajax Ltda., requerendo o que entender de direito.

Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente a decisão 

de fls. 212, acostando aos autos a tabela de avaliação do bem.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto a apresentação de defesa pela 

requerida Banicred Fomento Mercantil Ltda., devidamente citada às fls. 

109.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1013792 Nr: 29218-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ROMANO BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da avaliação do imóvel, conforme fls. 131/149, 

requerendo o que entender de direito.

Nos termos do art. 842, do Código de Processo Civil, intime-se a Sra. 
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Rosangela Maria Baggio, cônjuge do executado, no endereço indicado às 

fls. 150 para, no prazo de 05 (cinco) dias, cientificar-se a respeito da 

penhora e avaliação do imóvel.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957677 Nr: 3867-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMA MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:16015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 108, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1041570 Nr: 42339-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS DE VIDA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIJALMA MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da proposta de redução dos honorários periciais, 

conforme fls. 176/177, requerendo o que entender de direito.

Aceita a proposta, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 149.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1049017 Nr: 45925-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMERO ALVES PINTO GUERRA, MARIA SCAFF 

BUMLAI ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Homero Alves Pinto 

Guerra e Maria Scaff Bumlai Alves em desfavor de Ellus Construtora e 

Incorporadora Ltda..

O exequente pleiteou às fls. 107/111 o bloqueio financeiro das contas da 

empresa Ellus Agropecuária Ltda., com fundamento no art. 866, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 866, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, 

tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o 

crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de 

faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito 

exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da 

atividade empresarial.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à 

aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas 

mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os 

respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento 

da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, 

observar-se-á, no que couber, o disposto quanto a regime de penhora de 

frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Em que pese à documentação acostada aos autos, não restou 

comprovada a insuficiência dos bens pertencentes ao executado para 

saldar o débito discutido nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de 

fls. 107/111.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113244 Nr: 16003-65.2016.811.0041

 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: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMR SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA, 

GERSON MANOEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Ação monitória ajuizada por Rodolfo Paier em face de GMR 

Serviços de Telemarketing Ltda. ME e Gerson Manoel de Arruda, baseada 

em prova escrita sem eficácia de título executivo. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide.Conforme dispõe o art. 700 do CPC, para o ajuizamento da 

ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da 

qual pretenda o autor receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível 

ou infungível de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de uma obrigação 

de fazer ou não fazer. Se não embargada ou rejeitados os embargos, 

constitui-se título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil.No presente caso, o autor busca a satisfação do 

crédito representado pela prova escrita sem eficácia de título executivo, 

no valor de R$ 34.177,18 (trinta e quatro mil cento e setenta e sete reais e 

dezoito centavos), devidamente atualizados.Deferida de plano a 

expedição do mandado de pagamento, o requerido não pagou e nem 

ofereceu embargos. Pois bem. Tendo em vista que não houve a 

conversão da presente ação em execução, não há o que se falar em início 

de expropriação de bens da requerida, sendo necessária a ocorrência 

prévia de certas etapas processuais, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de bloqueio via BACEN-JUD.Decreto a revelia da parte requerida, bem 

como converto o mandado inicial em mandado executivo nos termos do 

artigo 701, § 2º do aludido diploma processual civil.Após o trânsito em 

julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse no cumprimento 

sentença na forma prevista na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055244 Nr: 48877-40.2015.811.0041

 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: MARIA LUZIA ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, etc.
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Ciente da decisão de fls. 130/132.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 130/132.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085350 Nr: 3986-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 107/110.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 107/110.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275381 Nr: 82-95.2018.811.0041

 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: FRANCISVAL DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO VILANOVA ARTIGAS, 

INCORPORADORA PLAENGE EMPREENDIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT, VANESSA BASSAN VASQUES - OAB:24113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PRISCILA CARVALHO DA CUNHA - OAB:15893-B

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 456/461.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 456/461.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965481 Nr: 7152-71.2015.811.0041

 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: OSMAR EVANGELISTA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 364/369.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da proposta de redução dos honorários periciais, 

conforme fls. 361/362, requerendo o que entender de direito.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 306/308.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990833 Nr: 18876-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY FERREIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 425.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 425.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960144 Nr: 4875-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NODEL NUNES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 247/248.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 247/248.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005084 Nr: 25566-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZUITA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT
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 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 226/230.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 226/230.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982089 Nr: 15002-79.2015.811.0041

 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: JOAQUIM URSOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa do Prado Amaral - 

OAB/MT 21.693 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Joaquim Ursolino 

Ferreira em face de Centauro Vida e Previdência S/A e Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida:a) ao 

pagamento do valor de R$ 5.983,60 (cinco mil e novecentos e oitenta e 

três reais e sessenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (06/04/2012) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999784 Nr: 23370-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CARMELITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

O pedido de expedição de certidão de crédito deve ser realizado perante a 

Secretaria do juízo.

Considerando a existência de trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168299 Nr: 39426-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA SIMONE NUNES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GABRIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SANTOS LIRA - 

OAB:13026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 56, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999567 Nr: 23259-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON SEBASTIÃO NEPONUCENO DE 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20944-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 88 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido este último prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994717 Nr: 20900-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRISON SANTANA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 96/97 e revogo a decisão de fls. 94.

Tendo em vista o requerimento da parte autora às fls. 91, defiro o pedido e 

NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de Outubro, 

nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 3054-1122, 

para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o 

encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Decorrido o prazo para indicação dos assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos, com ou sem manifestação das partes, 

intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final, observado 

que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da Justiça Gratuita o 

pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

 Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 
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15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962127 Nr: 5703-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA KELCI BISPO ALBERNAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:OAB/MT 14.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Luana Kelci Bispo 

Albernaz em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta no membro inferior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (28/10/2002) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.;”Nos demais 

termos, mantenho a sentença de fls. 212/215.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076705 Nr: 58398-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA FELIZARDO 

VASCONCELLOS - OAB:13.237-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 448 e em razão do princípio da 

economia processual, defiro o solicitado e concedo para a parte requerida 

a reabertura do prazo para a manifestação acerca dos honorários 

periciais.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004673 Nr: 25400-85.2015.811.0041

 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: NELSON ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

A parte requerida veio aos autos, conforme fls. 274/276, informar a 

discordância acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, entendo que os 

mesmos não são suficientes para alterar a decisão proferida, haja vista 

que não houve a apresentação de documentos que modifiquem o 

convencimento do juízo.

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido de reconsideração como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido e determino o integral cumprimento da 

decisão de fls. 241/246.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968339 Nr: 8440-54.2015.811.0041

 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: EVERSON MOREIRA RODRIGUES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 130/135, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1066107 Nr: 53708-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO DA GUIA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY ALLERSDORFER - 

OAB:17655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 130/135, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000628 Nr: 23717-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 .”Leia-se:“ (...) Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que 

corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável 

de 70% (setenta por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do 

parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil 

e setecentos e vinte e cinco reais).Considerando que a parte requerente 

já recebeu administrativamente o valor R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), fls. 136, não resta saldo a receber, 
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levando em consideração o grau de sua invalidez, conforme laudo pericial 

de fls. 36/39.Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Airton Soares de 

Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que a autora já recebeu 

administrativamente o valor R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais).Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, cuja execução ficará suspensa, se dentro de cinco 

anos, a contar desta decisão o autor não puder satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.;”Nos demais 

termos, mantenho a sentença de fls. 145/148.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998569 Nr: 22840-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA FREITAS

 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

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 122/125, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970251 Nr: 9418-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 83/86, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1145452 Nr: 29837-38.2016.811.0041

 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: ROSELI RIBEIRO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Leia-se:“(..)“).(...)DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS)O reembolso de despesas 

médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 3º do 

artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera comprovação do 

acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, "b", 

da Lei nº 6.194/74.No caso dos autos, com base nos documentos 

acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo valor gasto a título de 

despesas médicas e suplementares, devidamente comprovados às fls. 

36/45, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), teto máximo 

previsto em Lei.Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor R$ 2.121,20 (dois mil e cento e vinte e um reais 

e vinte centavos), fls. 193, resta um saldo a receber equivalente a R$ 

578,80 (quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).(...)a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.712,50 (três mil e setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial em membro superior esquerdo e estrutura 

torácica, corrigido monetariamente data do sinistro (23/12/2015) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação;”b) ao pagamento do valor de R$ 578,80 (quinhentos e setenta e 

oito reais e oitenta centavos) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação.”(...)Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 

185/189.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975835 Nr: 12063-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARO RENERO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de Declaração em 

face da sentença de fls. 96/99 alegando omissão acerca o valor recebido 

administrativamente pelo autor.

Instada a se manifestar a parte autora se manteve inerte.

Em que pese o alegado pela embargante verifico a ausência de 

comprovante de pagamento, assim, oportuno a embargante para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte o comprovante de pagamento .

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983775 Nr: 15733-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATI ASIA INVETIMENTS & TRADING LTDA, 

FILADELFO DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FARIAS DE COSTA - 

OAB:18349/MT, DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.339, HILDEGARD C. RESENDE WIMMER - 

OAB:OAB/MT 18.377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1290845 Nr: 5176-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 
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OAB:20639/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA FARIAS DE COSTA 

- OAB:18349/MT, DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.339

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos de fls. 171/447.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975287 Nr: 11746-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE OLIVEIRA DE VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 435/438.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966146 Nr: 7480-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGCDA, JADSON JOAO SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 112/115, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997910 Nr: 22571-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 120/123, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999717 Nr: 23334-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVBV, ADEMAR VALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 141/144, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1082995 Nr: 2946-77.2016.811.0041

 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: FRANCISCO XAVIER 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 127/130, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999184 Nr: 23090-09.2015.811.0041

 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: LEONILSON DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 132/135, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001075 Nr: 23898-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ELIAS BRESCOVICI - ME, M A DE REZENDE E 

CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165105 Nr: 37974-09.2016.811.0041

 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: ABINOAN ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 140/144, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1162616 Nr: 37000-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO APARECIDO PEREIRA GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 143/146, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999565 Nr: 23257-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOURAO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 101/104, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004763 Nr: 25446-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO SANTANA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 124/127 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1089737 Nr: 6073-23.2016.811.0041

 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: DAYANE VIEIRA NEOTTI

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 117/121 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983286 Nr: 15517-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 120/124 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1166207 Nr: 38485-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR NUNES DO AMARAL, RAFFAELA SANTOS 

MARTINS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 258/264

Cumpra-se conforme determinado às fls. 258/264.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 251/257, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como para comprovar aos 

autos o cumprimento da tutela de urgência deferida às fls. 108/110.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149532 Nr: 31505-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MAYCON SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 125/128 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C. ,,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005774 Nr: 25798-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ALBUQUERQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 117/120.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1171358 Nr: 40717-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 142/146 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003381 Nr: 24886-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSE DE SOUZA JUNIOR, THAIS 

GANDIN SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento 

do feito com relação aos herdeiros do Sr. Divino José de Souza Júnior, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1080972 Nr: 2010-52.2016.811.0041

 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: ALTA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL COMERCIO DE CELULARES E 

ACESSÓRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Ana Maria Sordi Teixeira 

Moser - OAB:OAB/MT 6.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, 

defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante as observâncias e advertências legais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960657 Nr: 5109-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos valores depositados pela parte requerida, conforme fls. 

196, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986343 Nr: 16834-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito do cálculo apresentado pelo contador judicial, conforme fls. 

183/184, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969830 Nr: 9256-36.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BELO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WAYNE MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 144/149, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964029 Nr: 6525-67.2015.811.0041

 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: PAULO CEZAR ARAUJO BARBIEIRO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO WALDINAH PAGANOTTO 

- OAB:12054 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 134/171, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991207 Nr: 19092-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DO CARMO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA MACHADO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da certidão de fls. 227, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994703 Nr: 20886-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

quanto às demais restrições existentes em seu nome, conforme extrato 

acostado às fls. 52/53, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994702 Nr: 20885-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICÁCIO CLEMENTE - OAB:OAB/MT 18.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da certidão de fls. 104, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988685 Nr: 17971-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DWORAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB/MT 7.557 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETO STEFFEN - 

OAB:13.371

 Vistos, etc.

Recebo o pedido de fls. 164/166 – realizado pelo CCB Brasil – Banco 

Industrial e Comercial S/A – na qualidade de terceiro interessado e defiro o 

mesmo, tendo em vista a comprovação da propriedade do bem, por meio 

dos documentos de fls. 167/189, e determino o imediato 

cancelamento/levantamento da restrição existente via RENAJUD do veículo 

VW Amarok CD 4x4 Trend, cor branca, ano/modelo 2012/2013, placa OBB 

5690, renavam 568129016.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

a respeito da certidão de fls. 191, dando prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1124559 Nr: 20702-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LYRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da autora às fls. 96, encaminhem-se os 

autos ao contador judicial a fim de apurar o valor do débito discutido no 

feito.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973281 Nr: 10841-26.2015.811.0041

 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: JAILTON SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANSÃO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15.580/MT

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 108, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,
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 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986339 Nr: 16832-80.2015.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do cumprimento voluntário da obrigação, conforme fls. 256, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015909-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015909-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

SA REQUERIDO: ROBERTO VALDECIR BRIANTI Vistos. Da análise dos 

autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra devidamente 

instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 

dias instruir corretamente a missiva, salientando a necessidade de que a 

referida venha acompanhada, dentre outros, do despacho judicial, do 

instrumento do mandato conferido ao advogado, bem como da cópia 

integral do instrumento contratual que ensejou a interposição da ação, com 

fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC No mesmo prazo, deverá o 

requerente promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de inércia 

do exequente por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da 

CNGC. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015268-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. COSTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015268-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: N. V. COSTA - 

ME Vistos. Intimo o autor para em 15 dias promover ao depósito de 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Empós, cumpra-se valendo a cópia de mandado. Em caso de 

inércia do requerente por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 

2º da CNGC. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de junho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005167-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005167-79.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: ANGELICA DE SOUZA RIBEIRO 

Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 9285640, 9285653, 10265154, 

10265161 e 10265164. Verifico na emenda a inicial que o autor regularizou 

sua representação processual, retificou o valor da causa e requereu que 

o processo seja encaminhado a contadoria, para que esta apure o valor 

complementar das custas e que o valor da causa seja alterado no sistema, 

bem como juntou a tentativa de notificação frustrada para justificar a 

notificação por instrumento de protesto. Proceda-se a alteração do valor 

da causa, encaminhe-se o feito para indicação das custas 

complementares e intime-se para recolher em 15 dias, sob pena de 

extinção. No que tange a notificação contida no ID 10265164, verifico que 

esta de fato restou frustrada, tendo em vista que a entrega não pode ser 

efetivada, retornando devido ao motivo “AUSENTE”, o que justificaria o 

protesto, contudo 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 
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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, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção, por falta de pressuposto. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de junho 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011839-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011839-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 

Vistos... Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial 

contida no ID 13016897 restou prejudicada, tendo em vista que a entrega 

não pode ser efetivada, retornando devido ao motivo “MUDOU-SE”. 

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – 

IRREGULARIDADE - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO 

ENDEREÇO COMERCIAL DA AGRAVADA, MAS NÃO RECEBIDA 

PESSOALMENTE PELO MESM0 - NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

PARA ENCONTRAR E INTIMAR O FINANCIADO - DESCUMPRIMENTO DO 

ARTIGO 2.º, § 2.º, DO DL 911/69 - AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital.2. A 

notificação remetida para o endereço comercial do réu, e que veio a ser 

recebida por terceiro, não é capaz de cientificar o devedor fiduciante a 

respeito da sua mora.3. Decisão monocrática mantida. SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 04/04/2018) Dessa forma, intimo a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documento que comprove a constituição em mora da parte adversa, sob 

pena de extinção do feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de junho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014255-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALVADOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014255-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE 

SALVADOR DOS SANTOS Vistos... Da análise dos autos, verifico que a 

primeira notificação foi devolvida com a informação "ausente" e a segunda 

“MUDOU-SE”, portanto, não constituído em mora. AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO COMERCIAL DA 

AGRAVADA, MAS NÃO RECEBIDA PESSOALMENTE PELO MESM0 - NÃO 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR E INTIMAR O 

FINANCIADO - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 2.º, § 2.º, DO DL 911/69 - 

AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. 

Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante 

do contrato, em virtude da informação de que a ré mudou-se, evidente o 

não cumprimento da formalidade exigida em lei. Indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o 

caso, a intimação da devedora por edital.2. A notificação remetida para o 

endereço comercial do réu, e que veio a ser recebida por terceiro, não é 

capaz de cientificar o devedor fiduciante a respeito da sua mora.3. 

Decisão monocrática mantida. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

04/04/2018) Dessa forma, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de junho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019117-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMO NASCIMENTO FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão da Oficial de Justiça (id. 

13825806, de 25.06.2018), dando devido prosseguimento ao feito. 

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018 DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL Gestor 

Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001307 Nr: 23987-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTRA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E 

SEGURANÇA LTDA, ELIZANI RITA DA SILVA COSTA ROSA, ELSON 

PEDRO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRB - BANCO DE BRASILIA S.A, CNPJ: 

00000208000100. 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. no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o 

cumprimento do mandado expedido nestes autos, COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 
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diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br., sob pena de extinção como disposto no artigo 

485, §1 º do CPC/2015, tudo em conformidade com a Portaria 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015..

Sentença: Vistos e examinados estes autos n° 23987-37.2015.811.0041 

código 1001307 BANCO BRB S/A que move em face de ASTRA 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA, ELIZANI RITA DA SILVA 

COSTA ROSA e ELSON PEDRO ROSA.Trata-se de Ação de Execução 

ajuizada por BANCO BRB S/A em face de ASTRA SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA, ELIZANI RITA DA SILVA COSTA ROSA 

e ELSON PEDRO ROSA, qualificados nos autos em referência.Às fls. 41 

foi determinada a citação dos executados. Entretanto, o Sr. Meirinho não 

localizou os devedores (fls. 56 e 59). Diante disto, o Banco pleiteou pela 

realização de pesquisas por meio do sistema bacenjud, visando obter o 

atual endereço do executados – fls. 60.Determinou-se a expedição de 

mandado de citação no endereço fornecido pelo órgão mencionado acima, 

como pleiteado pelo credor, sendo concedido o prazo de 05 dias para que 

o mesmo depositasse as diligências para o cumprimento do mandado, de 

acordo com a Portaria nº 64/2013/DF – fls. 62/63.O exequente ao 

manifestar-se, por meio de advogado sem poderes, apresentou cópia do 

comprovante de diligência (fls. 72/73), bem como posteriormente alegou 

que a referida cópia do comprovante é autentica e pleiteou pelo 

cumprimento do mandado – fls. 78/79.Ante a entrada em vigor do 

Provimento nº 14/2016-CGJ, que refere-se ao pagamento das diligências 

dos Oficiais de Justiça, à Casa Bancária foi novamente intimada a 

depositar o valor que possibilitaria o cumprimento da liminar, no prazo de05 

dias, de acordo com o estipulado no provimento mencionado 

anteriormente, sob pena de extinção – fls. 83.Como consta na certidão de 

fls. 84, o Banco deixou seu prazo transcorrer, demonstrando não ter 

interesse no prosseguimento da ação. Vale frisar, quemesmo após várias 

intimações à Casa Bancária, não houve o cumprimento do ato que 

possibilitaria o prosseguimento da lide, bem como o alcance da pretensão 

da mesma.No que concerne ao petitório de fls. 78/79, não vejo motivo para 

prosperar, pois é de conhecimento notório que a cópia do comprovante de 

diligência nãoé aceita pela Central de Mandados. Portanto, ante o decurso 

de prazo, bem como a paralisação dos autos por mais de 30 dias, é 

evidente que não há medida cabível além da extinção do feito.Neste 

sentido:“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA 

(CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular 

andamento. 2. A extinção do feito, de ofício, pelo magistrado, prescinde da 

manifestação do réu, se este não foi citado, não se aplicando a Súmula nº 

240 do STJ”. (Ap. Cível, 108307/2013 TJMT, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/04/2014, Data da 

publicação no DJE 07/04/2014) Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta de Ação de Execução 

ajuizada por BANCO BRB S/A em face de ASTRA SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA, ELIZANI RITA DA SILVA COSTA ROSA 

e ELSON PEDRO ROSA, o que faço com amparo legal no artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de praxe.P.I. 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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 21 de junho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 886844 Nr: 21162-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA ME, 

MARIA JOSE M. DE SOUZA NOQUELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MT 17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Vistos, etc.

O Banco apresentou planilha de cálculo quanto ao saldo devedor pelos 

requeridos Souza Noquelli e Maria José, no montante de R$263.589,24 – 

posição em 02/04/2018.

Posto isso, iniciando a fase de liquidação de sentença, intimo os 

requeridos, por meio de seus patronos (via DJE), para que promovam ao 

depósito do valor devido - devidamente atualizado, no prazo de 15 dias, 

sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios em 10% do 

valor do débito, nos termos do art. 523 do CPC/2015.

Em caso de inércia, retornem-me os autos conclusos para homologação 

do cálculo e demais pesquisas requeridas às fls. 213.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 464749 Nr: 32574-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. RAMIREZ - ME, MARTA RAMIREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Bradesco 

S/A em face de M. Ramirez – ME e outra, todos qualificados.

Os executados foram citados via edital às fls. 94vº/95vº em seguida, o 

Curador especial apresentou os embargos à execução (em apenso – 

Código nº 1278104).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção.

Sem prejuízo, na mesma oportunidade, deverá o credor trazer aos autos o 

cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389424 Nr: 24792-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA, 

DINAIR TEREZINHA GOLEMBIOUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O exequente pugna na petição de fls. 88/89 pela realização 
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de novo BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 56, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta 

ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, indefiro o referido 

pleito.(...)No mais, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção por manifesta falta de interesse.Constatada a desídia do 

exequente quanto ao andamento do presente feito, e sabendo-se que “a 

extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de 

requerimento do réu (Súmula 240 STJ – RSTJ 144/75)” intimem-se os 

executados, via correio com aviso de recebimento, no endereço da 

exordial, para que manifestem seu interesse no prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 dias, salientando-se que, em caso de silêncio, 

caracterizar-se-á concordância tácita com a extinção da ação.Saliento 

que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a 

determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação 

da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, conforme 

disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835190 Nr: 40397-44.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA COSTA VALÉRIO, PATRICIA 

QUEIRÓZ

 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:

 Intimação da parte autora para, no praso de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca dos A.Rs de fls. 130/131, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 946039 Nr: 58036-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN CRISTINA CARMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 120, considerando que a pesquisa pleiteada já foi 

realizada, como se vê do extrato de fls. 101.

Assim, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias indicar novo 

endereço para expedição de mandado ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, INDEFERINDO, 

desde já a suspensão do feito.

Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812885 Nr: 19366-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,Assim, às fls. 57 o Banco indicou o endereço onde o veículo poderia ser 

localizado na cidade de Poconé/MT, o que ensejou a determinação de 

expedição de carta precatória às fls. 59.A missiva foi expedida, e o 

requerente foi intimado às fls. 63 para recolher as custas de distribuição, 

bem como a diligência do Oficial de Justiça que porventura a Comarca 

deprecada necessite, porém, apesar de devidamente intimado via DJE e 

AR o requerente manteve-se inerte, o que ensejou a extinção por 

abandono de fls. 71 - 14/03/2016, do que foi regularmente intimado e 

interpôs recurso em 04/04/2016 o qual foi desprovido pelo e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no acórdão de fls. 93 vº 

de 04/10/2016.Às fls. 99/ss houve a juntada do Ofício nº 1038/2017 

encaminhado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, 

informando a apreensão do veículo na referida cidade em 27 de novembro 

de 2014 (fls.103), no entanto, nenhuma notícia sobre a interposição do 

pedido avulso de busca e apreensão em Poconé e, além disso, em 

consulta ao sistema Renajud, verifica-se que o veículo foi vendido.Desta 

feita, tendo-se em vista a conduta antijurídica e temerária por parte do 

autor conforme acima exposto, nos moldes do artigo 77, I - expor os fatos 

em juízo conforme a verdade; IV - cumprir com exatidão as decisões 

judiciais e não criar embaraço à sua efetivação; VI do CPC - não praticar 

inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, portanto, 

aplico-lhe a multa de 20% do valor da causa devidamente atualizado em 

favor do Estado, devendo o Sr. Gestor proceder conforme orientação da 

CGJ, para que o Estado receba o seu crédito.No mais, encaminhem-se 

cópias integrais dos autos ao MP e OAB para que sejam tomadas as 

medidas que entenderem cabíveis.Após, considerando que a ação foi 

extinta, o que redunda em ilegalidade na apreensão do bem, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas devidas.Por fim faço constar que os 

prejuízos sofridos pela ré e/ou terceiro em face dos fatos acima, deverão 

ser perseguidos em ação própria.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 4098 Nr: 7083-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SOUZA RÉZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls.326, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1034069 Nr: 38675-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 60, em regular impulso oficial, 

procedo a busca do endereço atual deste por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo).

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 
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diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Após, expeça-se mandado de CITAÇÃO ao endereço: AV A, Q 01, LOTE 

17, BAIRRO DJ PAIAGUAS, CEP 78048-000, nesta cidade.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Em caso de silêncio concluso para extinção, sendo desnecessária a 

expedição de AR ante o contido às fls. 66

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1057733 Nr: 49889-89.2015.811.0041

 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: OMNI S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de 

O. MATOS - OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por OMNI 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de LAERCIO 

FERREIRA DOS SANTOS.

Dá analise dos autos, verifico o pleito de fls. 73/75, onde o autor pugna 

pela conversão desta presente ação em execução, no entanto, persiste a 

diligência de fls.70, portanto, ainda não esgotados os meios para 

apreensão do bem como preceitua a Lei.

Desta feita intimo a parte autora, para no prazo de 15 dias cumprir 

conforme determina o despacho de fls. 70 devendo o autor promover o 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).

Após, expeça-se mandado de citação a ser cumprido no endereço do 

INFOJUD de fls. 71.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso para extinção por 

manifesto desinteresse, sendo desnecessária a intimação da Instituição 

Financeira via correio com aviso de recebimento, ante o AR de fls. 79.

Outrossim, saliento que em caso de pedido protelatório, que não tenha o 

condão de solucionar a pendência acima, será aplicada a multa do artigo 

77, IV do CPC., em 20% do valor da causa em favor do Estado, bem como, 

o feito convertido em execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1064014 Nr: 52713-21.2015.811.0041

 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): IVANILDO FERREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69(...)Denota-se ainda, que o executado se encontra em lugar incerto 

e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC.A citação por edital será 

feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando(...)Após, intime-se o 

exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma 

vez em jornal local de grande circulação - conforme disposto no parágrafo 

único do referido artigo(...)Desde já, indefiro possível requerimento de 

citação via correio com aviso de recebimento(...)No mais, apesar de não 

ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor 

passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens do 

executado passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento ainda, que 

pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a 

determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação 

da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 

77, inciso IV, § 2º do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764196 Nr: 16831-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Indefiro o pleito contido às fls. 105/107, haja vista que, apesar 

do artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da 

citação por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo 

Especializado a referida medida ainda é aplicável(...).Assim, expeça-se 

carta precatória de citação e demais atos com prazo de 120 dias, a ser 

cumprida no endereço: Rua Adalberto Swersen, Nº 365, Bairro Jardim 

Maria do Carmo, Sorocaba/SP.Com efeito, intimo o exequente para 

recolher as custas de distribuição da missiva, bem como comprovar nos 

autos mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior 

encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da celeridade 

processual.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens da devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.Em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento que pedidos protelatórios 

que não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão 

inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor 

da causa em favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 904008 Nr: 32865-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGORY DIEGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1303395, datado de 15/05/2018).

Tratam-se os autos de ação de execução precedida de busca e 
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apreensão.

Em primeiro lugar, não obstante ao teor do requerimento de fls. 98, 

vislumbro que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do 

presente feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

Ademais, ante a manifestação do Banco quanto à informação de acordo 

entre as partes, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que 

requeira o que de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de concordância 

tácita e posterior extinção do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789437 Nr: 43443-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Considerando-se a comprovação do pagamento pelo Banco no montante 

de R$1.208,42 (fls. 293), intimo o requerente Ronaldo por meio de sua 

patrona (via DJE) para se manifeste, no prazo de 15 dias, sob pena de 

anuência e posterior extinção do cumprimento de sentença nos termos do 

art. 924, inciso II do CPC/2015.

Sem prejuízo, o autor deverá, ainda, apresentar seus dados bancários 

para posterior levantamento do necessário Alvará Judicial.

Quanto aos valores já depositados (extrato em anexo), nos termos do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o 

fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 832882 Nr: 38439-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LUIZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:25.973/GO

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

 O requerente apresentou o laudo no montante de R$9.799,13 (fls. 

177/181).

O Banco, por sua vez, manifestou-se às fls. 187/201, impugnando o 

cálculo apresentado pelo requerente, aduzindo haver o excesso de 

R$2.460,32, sobejando em favor do requerente o valor de R$10.783,35. O 

depósito da garantia foi efetuado às fls. 192.

O exequente Elton manifestou sua concordância às fls. 204 e requereu a 

expedição de alvará.

Pois bem.

Ante a concordância do exequente quanto à alegação de excesso de 

execução, não resta a este Juízo Especializado senão acolher a 

impugnação ofertada às fls. 187/201.

Portanto, em face das considerações precedentemente feitas, reconheço 

excesso do valor apontado no cumprimento de sentença no montante de 

R$2.460,32 e, consequentemente, JULGO e DECLARO EXTINTA a 

presente ação em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 

924 do CPC/2015.

 Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias, bem 

como apresente seus dados bancários em igual prazo.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, conclusos para a expedição de Alvará em favor das partes (Dados 

exequente – fls. 204, em nome de EDILÉIA DE OLIVERA ALVARENGA, CPF 

Nº 930.599.901-82, Agência nº 1321-8, Conta Corrente nº 40620-1, Banco 

do Brasil S/A – poderes fls. 25).

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 708336 Nr: 1580-76.2011.811.0041

 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: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI VICTOR RAMOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, SEBASTIÃO MARTINS PEREIRA JUNIOR - OAB:104972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 Desta forma, a extinção é a medida que se impõe.Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

ABANDONO DA CAUSA - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE - 

REGULARIDADE - EXEGESE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA. 1. Para 

que reste caracterizada a desídia, autorizadora da extinção do processo 

por abandono, é de rigor a prévia intimação pessoal da parte autora, 

conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC. 2. Presume-se válida a 

intimação dirigida ao endereço do autor constante da inicial, nos termos do 

artigo 274, parágrafo único do CPC. (TJMG - Apelação Cível 

1.0481.14.009795-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2018, publicação da súmula em 

18/05/2018)EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 

CARACTERIZAÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. REALIZAÇÃO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - A extinção de ofício do processo, por 

abandono da causa, depende da intimação pessoal do autor para dar 

andamento ao feito, e também do procurador, via diário oficial, como 

qualquer outro ato processual. - Comprovada a efetivação da dupla 

intimação, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo por 

abandono. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.007705-3/001, Relator(a): 

Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

02/05/2018, publicação da súmula em 11/05/2018)APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA - RÉU REVEL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.A Súmula n. 240 do STJ é 

inaplicável quando o réu é revel, pois nesses casos presume-se o seu 

desinteresse no julgamento da lide. Pelo exposto, e por tudo mais, JULGO 

e DECLARO EXTINTA esta Ação de Reintegração de Posse ajuizada por 

SANTANDER LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A em face 

de TONI VICTOR RAMOS DA COSTA, Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 709676 Nr: 2582-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERIO FORTUNATO COMACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWAZAKI - OAB:OAB/GO 

33725, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, NEURI 

LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em atenção ao requerimento de fls. 141/147, intimo a instituição financeira, 

por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao 

pagamento do valor descrito na petição de fls. 145 (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, intime-se o exequente para que requeira o 

que de direito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento, haja vista o 

término da prestação jurisdicional.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088567 Nr: 5478-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA NELZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de fls. 227/230 e 231 e, com o fito de esclarecer as 

arguições do requerido e por fim ao presente feito, remetam-se os autos à 

contadoria do Juízo para que se manifeste acerca dos questionamentos 

da instituição.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Saliento que, em caso de requerimentos e manifestações evidentemente 

protelatórias por parte do requerido, ser-lhe-á aplicada multa nos termos 

do art. 77 do Código de Processo Civil.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346475 Nr: 16780-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BALBINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B, GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:OAB/MT 18.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, por ser público e notório que o Banco Finasa S/A foi 

incorporado pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, proceda a 

substituição processual do polo ativo e as anotações devidas.

Outrossim, não obstante o teor da petição de fls. 68 vislumbra-se que não 

foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente feito, 

devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792727 Nr: 46816-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO GOIS MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

do A.R de fls. 95, dando o regular prosseguinto ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1098632 Nr: 9997-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTELINA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson José Ribeiro - 

OAB:OAB/SP 150.060, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:4.752/SP, WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pedido de inserção de restrição sobre o veículo por meio do 

sistema Renajud (extrato em anexo).

No mais, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual endereço 

da requerida por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extrato em anexo).

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação a ser cumprido 

no endereço: Rodovia BR-364, Nº 30, Bairro Parque Geórgia, nesta 

cidade.

Ressalta-se que em caso de não localização do veículo, o processo será 

convertido em execução.

Outrossim, saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade 

de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão 

azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114324 Nr: 16428-92.2016.811.0041

 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: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Por ora, indefiro o pleito de fls. 54/57 haja vista que apesar de o 

requerente alegar ter efetuado diversas diligências no Estado da Bahia, 

não comprovou tal assertiva, portanto, o pedido de conversão não pode 

ser acolhido, considerando o teor do artigo 4º do Decreto-Lei 911/69.

Desta feita, proceda-se a intimação pessoal do requerente, conforme 

disposto no último parágrafo do despacho de fls. 50.

Empós, conclusos para extinção.

Em caso de silêncio, concluso para extinção, salientando que pedidos 

protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima 

serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do 

valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 982344 Nr: 15109-26.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIDES DIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pedido de inserção de restrição sobre o veículo por meio do 

sistema Renajud (extrato em anexo).

No mais, procedo a pesquisa do atual endereço do requerido por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo).

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação a ser cumprido 

no endereço: Avenida Isaac Povoas, Nº 586, Edifício Wall Street, Sala 404, 

Bairro: Centro Norte, nesta cidade.

Ressalta-se que em caso de não localização do veículo, o processo será 

convertido em execução.

Outrossim, saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade 

de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão 

azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1100607 Nr: 10837-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE APARECIDA NEVES ALVES DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do A.R de fls. 63, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1111742 Nr: 15396-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERY APARECIDA SANTOS GOVEIA, 

AMINADAB JOSÉ PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tendo-se em vista que os executados não foram localizados até o 

momento, inclusive nos endereços obtidos por meio do sistema Infojud, 

defiro o pleito de fls. 75.

Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar 

acerca das pesquisas realizadas neste feito, acostadas às fls. 58/63 e/ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, no mesmo prazo acima e/ou 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 81364 Nr: 2360-41.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES, ERNANI RODRIGUES 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16.160-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Banco foi intimado a se manifestar acerca das pesquisas, assim como 

para requerer o que entendesse de direito, contudo, apenas requereu a 

suspensão do feito nos termos do artigo 921 do CPC/2015 (fls. 159).

Pois bem.

Insta consignar que, ante a ausência dos requisitos autorizadores do 

artigo 921 do CPC/2015, INDEFIRO o pleito de fls. 159.

Ademais, nos termos da decisão de fls.157, intime-se o Banco 

pessoalmente, via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos para extinção, se 

for o caso.

Sem prejuízo, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo 

e/ou qualquer outra medida protelatória, sob pena de aplicação de multa 

nos termos art. 77 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796957 Nr: 3322-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO TEMPO MOTO PEÇAS LTDA, VALDEIR 

ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 263 de 719



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Foram realizadas as pesquisas por meio do ANOREG, 

RENAJUD e BACENJUD com o fito de localizar bens passíveis de serem 

penhorados, todavia, sem êxito (extratos de fls. 84/95).Pois bem. Em 

primeiro lugar, insta consignar que os bens localizados por às fls. 86 se 

enquadram nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil.Nessa 

senda, procedo, ainda, à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das 

últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:AGRAVO ,) Consigno que 

as declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIV).Posto isso, ante a inexistência de bens passíveis de serem 

penhorados e, SUSPENDO o presente feito nos termos do artigo 921, 

inciso III do Código de Processo Civil.Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO 

CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772235 Nr: 25335-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FRANCISCO DE ASSUNÇÃO - ME, 

RILDO FERREIRA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Banco foi intimado a se manifestar acerca das pesquisas (RENAJUD e 

ANOREG), assim como para requerer o que entendesse de direito, 

contudo, apenas requereu a suspensão do feito nos termos do artigo 921 

do CPC/2015 (fls. 51).

Pois bem.

Insta consignar que, ante a ausência dos requisitos autorizadores do 

artigo 921 do CPC/2015, INDEFIRO o pleito de fls. 51.

Ademais, intime-se o Banco pessoalmente, via correio, com aviso de 

recebimento, para no prazo de 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos para extinção, se 

for o caso.

Sem prejuízo, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo 

e/ou qualquer outra medida protelatória, sob pena de aplicação de multa 

nos termos art. 77 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1029503 Nr: 36572-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SANTIAGO- ME, JEFERSON 

SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 78/79.

Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 55/57 e, ao ver deste 

Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida inócua, 

razão pela qual INDEFIRO o referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Ademais, nos termos da decisão de fls. 54, MANTENHO a SUSPENSÃO, 

nos moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1150424 Nr: 31907-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMYLLA WEBER VENERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 70 por não se enquadrar em 

nenhuma das hipóteses do artigo 313 do CPC.

Da análise dos autos, constata-se que o veículo foi apreendido na cidade 

de Confresa/MT em posse de terceiro, por meio de requerimento avulso de 

busca e apreensão distribuído na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT 

sob o código 97111.

Dessa forma, cite-se a requerida, via correio com aviso de recebimento, 

no endereço: Rua Antonio João, Nº 253, Bairro Centro, Alto Garças/MT.

CASO A CARTA DE CITAÇÃO RETORNE INFRUTÍFERA OU RECEBIDA POR 

TERCEIRO, expeça-se nova carta precatória com prazo de 90 dias, para 

citação da devedora no mesmo endereço acima descrito.

Com efeito, intime-se o requerente para recolher as custas de distribuição 

da missiva, bem como comprovar nos autos mediante petição no prazo de 

15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com base no 

princípio da celeridade processual.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 831193 Nr: 36874-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP, 

ARI ROSA DOS SANTOS

 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.

O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 82/83.

Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 52/53 e, ao ver deste 

Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida inócua, 
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razão pela qual INDEFIRO o referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Ademais, considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

penhoráveis, restaram infrutíferas, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783940 Nr: 37710-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , CONVERTO o mandado de pagamento em mandado executivo, 

intimando-se o executado via edital, haja vista a citação editalícia, sob 

pena de aplicação de multa no percentual de dez por cento, nos termos do 

art. 523 do CPC, fazendo acompanhar a atualização do débito.Assim, 

expeça-se o regular edital de intimação, com fulcro no artigo 275, § 2º, do 

CPC com prazo de 20 dias, salientando-se que, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens imóveis do 

devedor passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA PARTE 

DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 731720 Nr: 27859-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOP.DE ECON. E CRÉDITO MUTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISS.DA SAUDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALMIR PINTO MENDES, OSVALDO CESAR 

PINTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

- OAB:1.4613/MT

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

conforme termo acostado de fls. 248/150, pleiteando por sua homologação 

e suspensão do feito até o cumprimento integral deste.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do referido, que ocorrerá em 

30/05/2022, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

Após o transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar em 

15 dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 101060 Nr: 14907-06.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO REAL ABN AMRO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5.291, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 213/225, intimo o Banco, por meio de 

seus patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor da condenação – fls. 215 (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 e não havendo o 

pagamento, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1074087 Nr: 57145-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO 

LIN

 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:

 Vistos etc...

Não obstante a juntada de documento que comprova a sucessão do HSBC 

Bank ao Banco Bradesco, verifica-se que a advogada Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins que substabeleceu a advogada Fabiany 

Salmon Rafael tem poderes para estar em juízo somente em nome de 

HSBC Bank Brasil e não do Banco Bradesco S/A.

Desta feita, INTIMO os causídicos Cristiana Vasconcelos Borges Martins e 

Renato Chagas Corrêa da Silva para, no prazo de 15 dias acostarem aos 

autos procuração que demonstre seus poderes para estar em juízo em 
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nome do BANCO BRADESCO S/A, considerando que o acordo de fls. 

87/88 foi firmado entre a referida Instituição Financeira e a requerida, 

ressaltando que sem a juntada da procuração o acordo não será 

homologado.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Após, concluso para homologação ou aplicação da multa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 843643 Nr: 47538-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PS QUIMICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, 

MARCELO FRANCESQUINI CAMPOS, ALI VEGGI ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA 

- OAB:10.030/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se na petição de fls. 123/124 que as partes entabularam acordo 

com o objetivo de encerrar o presente litígio, onde o autor concordou em 

receber a quantia de R$ 15.00,00 (quinze mil reais), que deveria ser 

efetivado diretamente nas agências do credor no dia 14 de novembro de 

2017.

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 Monitoria, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1140134 Nr: 27426-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO ARAUJO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, RENATO CHAGAS DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante a juntada da petição de acordo de fls. 65/66 é possível 

constatar a informação de o Banco Bradesco é o sucessor por 

incorporação do HSBC BANK BRASIL S.A, entretendo não se faz 

apresentar nenhum documento hábil a comprovar tão fato, bem como 

verifica-se que a advogada Cristiana Vasconcelos Borges Martins que 

substabeleceu a advogada Fabiany Salmon Rafael tem poderes para estar 

em juízo somente em nome de HSBC Bank Brasil e não do Banco Bradesco 

S/A.

Desta feita, INTIMO os causídicos Cristiana Vasconcelos Borges Martins e 

Renato Chagas Corrêa da Silva para, no prazo de 15 dias acostarem aos 

autos procuração que demonstre seus poderes para estar em juízo em 

nome do BANCO BRADESCO S/A, considerando que o acordo de fls. 

87/88 foi firmado entre a referida Instituição Financeira e a requerida, 

ressaltando que sem a juntada da procuração o acordo não será 

homologado.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Após, concluso para homologação ou aplicação da multa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 76762 Nr: 13036-77.1998.811.0041

 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: COMPASS - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Novaes Bezerra 

Cavalcanti - OAB:19353, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - 

OAB:33.668 OAB/PE, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a extinção do feito por perda de objeto é a medida que se impõe.Nesse 

sentido:“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PELO RÉU. 

PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL E DEFERIMENTO DA TUTELA 

ANTECIPADA QUE NÃO IMPEDIRAM O AUTOR DE PROCEDER À BUSCA E 

APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PURGAÇÃO DA 

MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.Pagamento do débito contratual. Perda 

superveniente do interesse de agir do autor. Extinção do processo sem 

resolução do mérito (artigo 267, inciso VI do CPC). Sucumbência. 

Responde o devedor fiduciário pela verba sucumbencial quando purga a 

mora após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que 

deu causa à instauração da lide (princípio da causalidade). Recurso 

p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L  0 0 0 4 7 1 0 5 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 9 7  S P 

0004710-54.2009.8.26.0097, Orgão Julgador: 27ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação: 28/07/2014, Julgamento: 22 de Julho de 2014, Relator: 

Gilberto Leme)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

E DECLARO EXTINTA esta Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por 

COMPASS – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de 

ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA, com base no artigo 485, inciso IV, do 

CPC.Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

anotações e baixas devidas.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 707813 Nr: 1260-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVO TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 

- OAB:12163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Vistos, etc.

Nota-se que a nova proposta do Perito de fls. 226/227 é manifestamente 

razoável, assim, intimo o Banco para efetuar ao depósito de R$4.200,00, 

no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio on-line.

Sem prejuízo, decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 3609-85.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JACQUES COTRIM DIAS, NELI TEREZINHA DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:RO/ 4.937

 Vistos, etc.
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Tratam-se os autos de ação revisional em fase de liquidação/cumprimento 

de sentença.

O Expert apresentou o laudo contábil às fls. 865/866 onde encontrou o 

crédito em favor dos autores de R$80.115,49 (posição em 31/10/2017). 

Os requerentes Paulo e Neli concordaram com o valor apresentado.

 O Banco requerido, por sua vez, discordou, trazendo, inclusive, laudo 

contábil particular às fls. 894/899, em que assevera ser devedor de 

apenas R$27.452,11 (posição fevereiro de 2017).

Posto isso, intime-se o Sr. Perito (via telefone) para que se manifeste 

acerca dos questionamentos do requerido, no prazo de 15 dias.

Em seguida, com a juntada do laudo complementar, intimem-se as partes 

para que se manifestem em igual prazo.

Após, conclusos para deliberações e homologação, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081807 Nr: 2421-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO E 

PROFISSIONAL A DISTANCIA ME, PAULO BRUNO DE OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8862

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO a 

SUSPENSÃO do presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015 – fls. 71.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 864595 Nr: 5301-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. BARBOSA CARBURADORES - ME, 

MOACIR RODRIGUES BARBOSA

 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.

O exequente pugnou pela realização de nova tentativa de bloqueio on-line, 

via BanceJud, conforme se vê às fls. 101/104.

Pois bem,

Em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência 

de saldo quando da realização da ordem de fls. 54/55 e, ao ver deste 

Juízo Especializado, a realização de nova pesquisa é medida inócua, 

razão pela qual INDEFIRO o referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Ademais, considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

penhoráveis, restaram infrutíferas, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 876777 Nr: 14635-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA- EPP, WELINGTON RODRIGUES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a juntada da guia de recolhimento de fls. 123 vº, encaminhe-se o 

mandado de citação ao DCM para cumprimento do endereço descrito às 

fls. 92.

Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar 

acerca das pesquisas realizadas neste feito, acostadas às fls. 94/100 

e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no mesmo prazo acima 

e/ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, concluso para extinção, sendo desnecessária a 

intimação pessoal do requerente por meio de carta com aviso de 

recebimento, ante o AR de fls. 112.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 7206-33.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A, RODOBENS ADMINSTRAÇÃO 

E PARTICIPAÇÕES, EDUARDO GORAYEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNADES 

JACOB - OAB:4864-B-MT., MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de liquidação/cumprimento de sentença.

Ante as arguições de fls. 1.115/1.118 é evidente a necessidade de 

liquidação, desta feita, não obstante o pedido de dilação de fls. 1.119 e, 

com fulcro no princípio da efetividade, DETERMINO a remessa dos autos à 

Contadoria do Juízo para a aferição do valor real devido.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1278104 Nr: 1262-49.2018.811.0041
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. RAMIREZ - ME, MARTA RAMIREZ

 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão dos patronos do Banco Mauro Paulo 

Galera Mari no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 750777 Nr: 2511-45.2012.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CARVALHO STELLA - 

OAB:9897 MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de 

LUIZ ALBERTO BRITO, para condenar o réu ao pagamento do que foi 

contratado, mediante o desconto das parcelas pagas. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722818 Nr: 18379-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas, motivo pelo qual, procedo a baixa 

do Renajud de fls.56.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722818 Nr: 18379-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, a extinção é a medida que se impõe.Vejamos o precedente 

jurisprudencial sobre o assunto:APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO, PELO 

EXEQUENTE, POR MAIS DE 30 DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - 

INÉRCIA DEMONSTRADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA 

MANTIDA.Demonstrada a inércia e o abandono do processo, pelo autor, 

por mais de 30 dias, bem como a realização da intimação pessoal exigida 

pela regra do §1º, do art. 485, III, do Novo CPC, é mesmo caso de extinguir 

a ação, sem resolução do mérito, por abandono. (Ap 41197/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)APELAÇÃO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 

485, III E § 1º, DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.Intimado o advogado 

via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que 

haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa 

– art. 485, III e §1º, do CPC.A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o 

réu não for citado. (Ap 40942/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de RECANTO TRANSPORTES LTDA - ME, o que faço com 

amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 464610 Nr: 32460-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DE SOUZA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133, CARLA 

PASSOS MELHADO COCHI - OAB:187329/SP, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, SILVANO COLETA DE ALMEIDA 

- OAB:13554, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, a extinção é a medida que se impõe.Vejamos o precedente 

jurisprudencial sobre o assunto:APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO, PELO 

EXEQUENTE, POR MAIS DE 30 DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - 

INÉRCIA DEMONSTRADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA 

MANTIDA.Demonstrada a inércia e o abandono do processo, pelo autor, 

por mais de 30 dias, bem como a realização da intimação pessoal exigida 

pela regra do §1º, do art. 485, III, do Novo CPC, é mesmo caso de extinguir 

a ação, sem resolução do mérito, por abandono. (Ap 41197/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)APELAÇÃO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 

485, III E § 1º, DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.Intimado o advogado 

via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que 

haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa 

– art. 485, III e §1º, do CPC.A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o 

réu não for citado. (Ap 40942/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO CITIBANK S/A em face de MILTON DE 

SOUZA RAMALHO, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 386164 Nr: 22146-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 
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OAB:10.661/MT, LETICIA PINHEIRO FERREIRA - OAB:16630, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:11052 MT

 Logo, ante o evidente desinteresse da parte no deslinde do feito, a 

extinção é medida que se impõe. Neste sentido, é o posicionamento da 

jurisprudência pátria:APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

- EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO, PELO EXEQUENTE, POR 

MAIS DE 30 DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - INÉRCIA 

DEMONSTRADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA 

MANTIDA.Demonstrada a inércia e o abandono do processo, pelo autor, 

por mais de 30 dias, bem como a realização da intimação pessoal exigida 

pela regra do §1º, do art. 485, III, do Novo CPC, é mesmo caso de extinguir 

a ação, sem resolução do mérito, por abandono. (Ap 41197/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)APELAÇÃO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 

485, III E § 1º, DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.Intimado o advogado 

via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que 

haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa 

– art. 485, III e §1º, do CPC.A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o 

réu não for citado. (Ap 40942/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Reintegração de 

Posse ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de CARLOS MATIAS 

DA SILVA, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 351619 Nr: 22133-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚLEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

GRUPO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, 

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de reintegração de posse em fase de cumprimento de 

sentença.

Ante a decisão de fls. 75/76 e inércia do Banco, o requerido trouxe o 

cálculo atualizado às fls. 78/79 e 84/86, sendo que neste último 

apresentou reclamos quanto a determinação do juízo concernente as 

parcelas não quitadas até a data da apreensão, no entanto, tal 

requerimento não merece acolhida, tendo em vista a ausência de recurso 

próprio pela parte, ademais, não comporta ao judiciário autorizar o 

enriquecimento ilícito, já que utilizou deste sem o cumprimento de sua parte 

na avença.

Posto isso, intimo o Banco para efetuar o pagamento do valor descrito às 

fls. 86, com abatimento das parcelas em aberto até a data da apreensão, 

no prazo de 15 dias, sob pena da inclusão de multa.

Empós, intime-se o requerido para que se manifeste e requeira o que 

entender de direito, em igual prazo, sob pena de arquivamento, 

salientando.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773443 Nr: 26598-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MARIO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S. 

C. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA DE 

MATTAR - OAB:6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:4680/PR

 Vistos, etc.

Não obstante ao teor do pleito de fls. 132/133, concedo ao exequente Luis 

Mario, o prazo de 15 dias, para que traga aos autos a planilha necessária 

ao prosseguimento do feito e consequente liquidação da sentença, sob 

pena arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação e diante do término da prestação 

jurisdicional, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813401 Nr: 19878-48.2013.811.0041

 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): VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:1892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.78, observando a diligência de fls.82.

Outrossim, faço constar que no caso de não ser localizado o veículo e o 

devedor, deverá ser expedida carta precatória, para Rondonópolis, 

conforme indicado pela DRF (extrato que segue), devendo o Banco ser 

intimado para juntar guia concernente a distribuição e diligência do 

Meirinho daquela Comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 901140 Nr: 30696-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS OZORIO NUNES SIFUENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/SC 8927, RAFAEL SGANZERLA RURAND - 

OAB:12208

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

O credor/exequente compareceu aos autos às fls. 233/238 informando 

que ocorreu a quitação integral dos contratos mencionados às fls. 234, 

trouxe, ainda, a carta confirmação de acordo às fls. 235/238, ocasião em 

que o requerente Domingos pugnou pela extinção do feito nos termos do 

art. 487, inciso III do CPC/2015.

Assim, intimo a Ativos para manifestar em 15 dias, sob pena de anuência 

a quitação dos débitos, conforme noticiado às fls.234/238.

Outrossim, a Ativos apresentou o comprovante de pagamento quanto aos 

honorários advocatícios (fls. 249/252), portanto, intimo o causídico do 

autor para manifestar no mesmo prazo, observando que em caso de 

silêncio será tido como cumprido e extinto quanto a essa verba também, 

indicando seus dados bancários para expedição de alvará.

Em caso de silêncio, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 348622 Nr: 18722-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO MULTICARNES LTDA ME, 

CLÁUDIO GARCIA, REGINA APARECIDA GONZALEZ GARCIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela penhora dos bens que guarnecem a sede da 

empresa, bem como da residência dos executados, conforme se vê às fls. 

143.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Vê-se dos autos que foram realizadas todas as pesquisas com o fito de 

encontrar bens dos executados passíveis de serem penhorados, todavia, 

ela sobejaram inexistosas (fls. 129/141).

Nessa senda, em atenção ao requerimento de penhora de bens que 

guarnecem a sede da empresa e da residência dos executados, é sabido 

que a espécie, a penhora de bens domésticos de pouca monta e de 

comercialização e alienação reduzidas, frustra a própria satisfação do 

crédito e viola o mínimo existencial, que é inerente à pessoa dos 

Executados.

Assim, dada a excepcionalidade da penhora, INDEFIRO tal requerimento.

Posto isso, considerando-se que todas as diligências realizadas pelo 

exequente e por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

penhoráveis, restaram infrutíferas, nos moldes da decisão de fls. 128 

parte final e, MANTENHO a SUSPENSÃO do feito nos termos do artigo 921, 

III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO

 EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751137 Nr: 2884-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - OAB:9468

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifestar quanto ao pleito de fls. 215/217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 885939 Nr: 20470-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DAS DORES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, Max Nascimento de Rezende - 

OAB:OAB/MT 16826, RENATO CHAGAAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do advogado Max 

Nascimento de Rezende, OAB/MT 16.826, para, no prazo de 3 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 885939, numeração única 

20470-58.2014.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 454084 Nr: 25738-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DIAS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SAMPAIO STEINLE - 

OAB:12266-B/MT, FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

 Ante a concordância quanto ao montante depositado pela instituição 

financeira, bem como ante a apresentação dos dados bancários de fls. 

246 e vinculação dos valores (extrato em anexo) JULGO e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o requerido por meio de seu patrono, via DJE, para que se 

manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para à expedição do necessário 

Alvará Judicial em nome da causídica da autora Fabianie Martins Mattos 

Limoeiro - ME, CPF nº 20.437.144/0001-17, Agência nº 6879, Conta 

Corrente nº 16087-4, Banco Itaú S/A (Poderes fls. 41).

P.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 462220 Nr: 30887-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAID AHMAD KARFAN NETO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSA FINANCE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CARVALHO STELLA 

- OAB:9897 MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, SERGIO 

SCHULZE - OAB:7.629/SC

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747020 Nr: 44252-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL HENRIQUE MARTINES GRACINDO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça de fls. 150, dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805691 Nr: 12158-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS E CONFECÇOES REAL LTDA, ANA RITA DA 

SILVA, JULIO CESAR PEREIRA, JULIO CESAR PEREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:

 Intimação das partes autores para, no PRAZO COMUM, contrarrazoarem 

o Recurso de Apelação Cível de fls. 149/167, dando o regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812531 Nr: 19023-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUZINETE DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MUTUO DOS COMERCIANTES AUTOMOTORES, PEÇAS E SERVIÇOS DE 

CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE - SICOOB AUTOCRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, impugnar a 

contestação de fls. 61/71,dando o regular prosseguinto ao feto.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035918-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOZENIL MARQUES DE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035918-49.2017.8.11.0041. AUTOR: LOZENIL MARQUES DE 

ALBUQUERQUE RÉU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, SERASA S/A. 

Vistos etc. Recebo a emenda Id. 11560369, na qual a autora apresentou 

ter apresentado prévio requerimento administrativo, sem êxito na obtenção 

de cópia do contrato firmado entre as partes. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada por LOZENIL MARQUES DE 

ALBUQUERQUE em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e 

SERASA objetivando o requerente, em tutela de urgência: - a retirada das 

anotações em cadastros de inadimplentes; - 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 entender o autor 

que nada mais deve à parte ré, não conseguiu obter a cópia do contrato 

firmado entre as partes, tampouco soube precisar quando teria ocorrido o 

aludido adimplemento do débito, sendo certo que 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 do Banco 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”. Feitas essas considerações, 

tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os 

pedidos formulados 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 o 

consumidor 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, 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 processo proposta para a solução da lide. Feitas essas 

considerações, aliado ao fato que de forma expressa o autor afirmou na 

exordial ter interesse no comparecimento em audiência, designo o dia 

22/08//2018, às 14h00, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017029-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO JOSE SAYAGO KRAUSE NETO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017029-13.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

FREDERICO JOSE SAYAGO KRAUSE NETO 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. 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. Conforme o disposto 

no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz 

deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao 

réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado 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, 19 de junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002535-46.2018.8.11.0041

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:

MARCIO RENIO MUNIZ DE ALMEIDA (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 2 5 3 5 - 4 6 . 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: MARCIO RENIO 

MUNIZ DE ALMEIDA Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 12683506 e 

12683546, observando que o valor para quitação do contrato é 

R$3.449,45. Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento 

da diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, 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 CHEVROLET MONTANA, placa: FZE-8805 

(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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 272 de 719



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”. 

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, 20 de 

junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013284-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA BRAGA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013284-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: SOLANGE PEREIRA BRAGA SOARES Vistos etc... Da 

análise da exordial, verifica-se que a executada reside na Comarca de 

Primavera do Leste/MT, sendo que no contrato de Id. 13233508 as partes 

elegeram o Foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir as questões 

decorrentes da Cédula. No entanto, em se tratando de relação de 

consumo, a cláusula de eleição de foro, pode ser declarada nula de ofício, 

levando-se em conta o caráter impositivo das leis de ordem pública, no 

âmbito da lei consumerista, haja vista que isto inviabiliza e dificulta a 

defesa judicial do consumidor, ainda mais porque, nesses casos, a 

competência do juízo em que reside o consumidor é tida como absoluta. 

Vejamos a jurisprudência mais abalizada sobre o assunto: RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.538.074 - MT (2015/0140339-8) RELATOR : MINISTRO LUIS 

FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO : 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO E OUTRO(S) - MT009270 

RECORRIDO : SANFILIPPO MOREIRA E CIA LTDA - MICROEMPRESA 

RECORRIDO : MAURIZIO SANFILIPPO MOREIRA RECORRIDO : GUILHERME 

BRAGA DE SOUZA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - 

SE000000M RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 

83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, 

no sentido de que, em se tratando de matéria de consumo, a competência 

é o domicílio do consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Recurso 

especial não provido. DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto 

por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, a e c, da 

Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: AGRAVO INTERNO - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO - ART. 557, CAPUT, DO CPC - RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A decisão monocrática que nega seguimento a 

recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos 

argumentos já apresentados nas razões do Agravo de Instrumento e 

devidamente analisados no pronunciamento judicial. Colhe-se o seguinte 

excerto do voto condutor: [...] Conforme relatado, no pronunciamento 

judicial impugnado, consignei que o princípio de facilitação do acesso do 

consumidor, insculpido no art. 6º, VIII, do CDC, atenta para a necessidade 

de garantir à parte hipossuficiente a livre provocação do Poder Judiciário 

em cumprimento às normas constitucionais insculpidas no art. 5º, XXXII e 

LV da CF/88. Desta forma, não é dado ao fornecedor demandar contra o 

consumidor em foro diverso daquele no qual está domiciliada a parte 

hipossuficiente, circunstância que, inclusive, impõe o afastamento de 

eventual cláusula de eleição de foro pactuada. Assim, percebe-se que o 

Agravante não trouxe argumentações relevantes capazes de modificar o 

entendimento expressado na decisão monocrática hostilizada, tendo em 

vista que se limitou a apresentar os mesmos fundamentos expostos nas 

razões do Agravo de Instrumento. [...] (fl. 18) Em suas razões recursais, 

aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao 

disposto no art. 100, IV, d, do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta, 

em síntese, a competência do foro da Comarca de Cuiabá/MT, local em que 

a obrigação deve ser satisfeita. Assevera que o fato de a parte recorrida 

residir em Várzea Grande/MT não significa que a ação deverá ser 

remetida para aquele juízo. Não foram apresentadas contrarrazões ao 

recurso especial, consoante certidão à fl. 43. Crivo positivo de 

admissibilidade na origem (fls. 44-45). É o relatório. DECIDO. 2. A 

irresignação não merece prosperar. A Corte local consignou que, na 

espécie, se trata de relação de consumo. Desse modo, o acórdão 

recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior 

de que é absoluta a competência que determina o ajuizamento de ação no 

domicílio do consumidor, quando a relação jurídica subjacente é de 

consumo, não incidindo, a regra de competência estabelecida pelo art. 

100, IV, d, do CPC de 1973 (local do cumprimento da obrigação). A 

propósito: AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM AÇÃO 

ENVOLVENDO RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA CONEXA COM AÇÃO REVISIONAL. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. 1.- Consoante 

dispõe o art. 535 do CPC, 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.- Em se 

tratando de relação de consumo não incide a regra de competência 

estabelecida pelo art. 100, IV, "d", do CPC (local do cumprimento da 

obrigação), podendo ser fixada a competência do foro do domicílio do réu, 

ou, alternativamente, do foro em que reside o consumidor, haja vista o 

princípio da facilitação de sua defesa em juízo. 3.- Caracterizada a 

conduta protelatória da parte, de rigor a aplicação da multa fixada com 

fundamento no artigo 538 do Código de Processo Civil. 4.- Agravo 

Regimental improvido. (AgRg no AREsp 271.968/SP, Rel.Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 26/03/2013) 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu de acordo com 

jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando de matéria de 

consumo, a competência é o domicílio do consumidor. Incidência da 

Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

1319067/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012) PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO 

DE CONSÓRCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO. FORO ELEITO. 

1. A jurisprudência do STJ firmou-se, seguindo os ditames do Código de 

Defesa do Consumidor, no sentido de que a cláusula de eleição de foro 

estipulada em contrato de consórcio há que ser tida como nula, devendo 

ser eleito o foro do domicílio do consumidor a fim de facilitar a defesa da 

parte hipossuficiente da relação. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1070671/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 10/05/2010) Incidência, pois, da 

Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ante o exposto, nego 

provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 03 

de maio de 2018. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, 15/05/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IRRESIGNAÇÃO COM O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA O 
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JUÍZO DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO, CONSIDERANDO A AVENÇA QUE 

PREVIA A COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL. Decisão que 

corretamente considerou a cláusula de eleição do foro abusiva, 

declinando de ofício a competência para o foro do domicílio do Réu. 

Cláusula visivelmente abusiva que atenta contra a ampla defesa e o 

contraditório. O próprio STJ tem mitigado a aplicação da sua Súmula 381, 

em relação ao reconhecimento de ofício da competência do Juízo do 

domicílio do Réu-Consumidor, tendo em vista o caráter impositivo das 

normas de ordem pública, na hipótese de relação jurídica regida pela lei 

consumerista, reconhecendo tal competência como absoluta em razão da 

cláusula abusiva de eleição do foro. Precedente do STJ. RECURSO QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO, NO TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. (AI: 

0005585-72.2016.8.19.0000 – Des(a): Denise Nicoll Simões – Julgamento: 

17/02/2016 – Vigésima Sexta Câmara Cível – TJ/RJ) Desta feita, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente feito, 

determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à uma das 

Varas Cíveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de junho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012540-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SANTANA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT0017234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS 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: 

1012540-30.2018.8.11.0041. AUTOR: DJALMA SANTANA JUNIOR RÉU: XP 

INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS 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, nada 

impedindo sua revogação no caso de prova em contrário tendo em vista 

os valores aplicados na XP. Pretende o autor, por meio desta ação, que 

seja o réu compelido a enviar à Receita Federal o correto informe de 

rendimentos do ano de 2016, ante a assertiva de que estes foram 

equivocados. E, dentre os pedidos firmados na peça vestibular, visa 

obrigar a Receita Federal (que não figura como parte nesta ação) ao 

desbloqueio de seu CPF e fornecer informações. Mister se faz destacar 

que, não obstante o requerente alegue na petição de ingresso que a 

requerida encaminhou à Receita Federal dados diversos da realidade de 

seus investimentos, não exibiu provas plausíveis para tanto, já que se 

limitou a instruir a ação com os prints de telas Id. 13123565, que não 

indicam, de forma satisfatória, a dissonância anunciada, comparada aos 

dados exibidos pelos documentos obtidos pela Receita Federal. 

Considerando que, na forma do art. 321 do CPC, a ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação dá ensejo à emenda da 

inicial, aliado ao fato de que, quanto ao dever de exibição de contratos e 

extratos, há de se 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, mister se 

faz à parte autora coligir aos autos aqueles necessários à fundamentação 

do seu direito, sob pena de inépcia da inicial. Aliado a tal fato, compete à 

parte informar se pretende incluir a RECEITA FEDERAL no polo passivo, 

para o fim de obter a análise da tutela almejada na exordial, posto que a 

ação não pode atingir direito de outrem sem que venha ou faça parte da 

lide –Id. 13123344 – Pág. 9, item 2, com o consequente declínio de 

competência. Por fim, faculto ao requerente melhores esclarecimentos 

acerca da motivação de seu CPF encontrar-se pendente de regularização, 

já que, conforme documento Id. 13123501 – Pág. 1, consta no Diagnóstico 

Fiscal a ausência de declaração reletivo ao exercício 2013 a 2017, apesar 

de possuir valores altos em aplicações. Desta forma, fixo 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

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1021153-10.2016.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO MONITÓRIA

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE : CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI

VALOR DO DÉBITO: 279.898,40

PARTE REQUERIDA: MARINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA ME e

CLEONILDO SALES DA SILVA

INTIMANDO(A,S): MARINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA ME 

CNPJ:13.231.305/0001-56 e CLEONILDO SALES DA SILVA CPF: 

037.649.269-45

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, 21 de junho de 2018.Assinado digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1023895-71.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CUIABÁ – SICOOB COOPERLOJA

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO

REQUERIDO(A,S): DAGUANO & CORREA LTDA – ME, UBIRAJARA JOSE 

ALVES CORREA e CLARICE DA SILVA DAGUANO.

CITANDO(A,S): UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA CPF: 063.832.381-91

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 36.737,11

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 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$36.737,11. 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 como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.1025168-85.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: FABIULA MULLER

EXECUTADOS: ELY MARIA PATRINHANI RIBEIRO – ME e CAMILO ROMAO 

DE SOUZA

CITANDO: CAMILO ROMAO DE SOUZA CPF: 046.002.821-91

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 274 de 719



DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/08/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 24.844,39

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, 21 de junho de 2018.Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.1030665-80.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA

EXECUTADO: JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

CITANDO: JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN CPF: 938.034.781-20

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/09/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 28.784,61

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, 21 de junho de 2018.

Assinado Digitalmente.

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1000155-50.2018.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO BUSCA E APREENSÃO

EXEQÜENTE(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES

EXECUTADO: HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA

CITANDO E INTIMANDO: HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA, CPF 

044.096.261-75

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/01/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 24.542,21

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, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 

2º da Lei n. 10.931/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo 

especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Este edital tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto da ação, qual seja, UM 

VEÍCULO, MARCA FORD, MODELO FIESTA 1.6 16V FLEX, CHASSI 

9BFZF55P6D8379981, PLACA OAX9949, RENAVAM 487039211, COR 

PRETO, ANO 12/13, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL".

DESPACHO: "Vistos, etc. Cite-se e intime-se da apreensão por edital pelo 

prazo de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, 

também, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação 

de Curador Especial. Cumpra-se."

Eu, , que o digitei.Cuiabá - MT, 25 de junho de 2018.Assinado Digitalmente.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006573-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DAKMER (EXECUTADO)

TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

ATACADAO DO PISO E ACABAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020047-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016143-48.2017.8.11.0041

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:

FABIO DIOGO PEREIRA DUTRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005903-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015709-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA FIGUEIREDO PAZ (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 05/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004995-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online e providenciar a citação da parte requerida 

no prazo legal, por uma das formas de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016102-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO PAULINO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003972-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDO DE LIMA (EXECUTADO)

MARCOS F.DE LIMA - CONTABILIDADE - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036834-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENIL PINHEIRO SA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037418-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAEL FRANCA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CANCIO PELUSO OAB - PR0032521A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para manifestar sobre proposta de 

acordo ofertada pela parte autora na impugnação da contestação. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010003-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005154-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ANTONIO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015393-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. PARRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Proceda-se a correção do nome da ação, nos termos da 

inicial. Após, certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021762-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS DE PAULA SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002583-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARDO ABERTONE DA COSTA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, devendo o autor 

manifestar no feito no prazo legal ou apresentar a minuta do acordo 

assinada pela partes para verificar o prazo de suspensão da ação. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022040-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 25;06.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023032-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VANOR BERTHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020009-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

MAIS UMA VEZ: Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas 

nos autos, deverá o autor cumprir determinação dos autos, no prazo legal. 

Após, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033580-05.2017.8.11.0041

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:

VENINA RODRIGUES DE SOUZA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

conforme os termos dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017553-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE FRANCA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 56.805,57(cinquenta e seis mil, 

oitocentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme determina 

o Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor para comprovar em 

quinze dias, a complementação do recolhimento da guia e sua vinculação 

ao número único do processo referente a este valor, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011269-83.2018.8.11.0041

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:

GABRIEL SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir mandado expedido, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

bloqueando valor do bem conforme Tabela Fipe a ser entregue a parte 

requerida, pois inexiste nos autos comprovação de restituição do bem com 

anuência expressa desta, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005631-69.2018.8.11.0041

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:

ALCENITA GARCIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010881-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010341-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007934-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXCIR RAQUEL DALPRA VELHO (EXECUTADO)

IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

 

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: 1003024-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO (EXECUTADO)

M M DI MERLO - ME (EXECUTADO)

MARCELO MANFRIN DI MERLO (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: 1021597-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ALVES MENDONCA (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: 1021915-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR VILAS BOAS (EXECUTADO)

MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS (EXECUTADO)

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011532-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. VICTOR E CIA LTDA - ME (RÉU)

LUIZ CARLOS VENTURELLI (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

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:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028136-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CAMPOS MARTINS (RÉU)

 

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: 1036938-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (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: 1016615-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA AUGUSTA SUBRINHO (EXECUTADO)

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013737-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000370-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAVESI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843/B (ADVOGADO)

MARIANA DE CARVALHO PERRI OAB - MT18217/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O recurso interposto foi recebido no efeito suspensivo. Assim, 

cumpra-se decisão de recebimento do recurso e aguarde-se o seu 

julgamento. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.19

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017946-32.2018.8.11.0041

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:

REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias E 

APRESENTAR O CONTRATO ANUNCIADO NA INICIAL, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018003-50.2018.8.11.0041

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:

FLOR DE LIZ BOUTIQUE EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias E 

APRESENTAR O CONTRATO ANUNCIADO NA INICIAL, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018040-77.2018.8.11.0041

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:

EDUARDO FELIPE BENITES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias E 

APRESENTAR O CONTRATO DITADO NA INICIAL, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cuiabá, 25.06.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036790-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO X INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS - EIRELI - EPP 

(RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face manifestação da parte requerida, inviabilizado está o 

pedido de extinção do feito. Decorrido o prazo para impugnação da 

contestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017882-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017963-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACY BARROS DUARTE (EXECUTADO)

JULICIO VICENTE DA COSTA (EXECUTADO)

JOELCIO GARCIA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004540-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031506-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY APARECIDO MONTEIRO (EXECUTADO)

APARECIDO DONISETE MONTEIRO (EXECUTADO)

PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (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. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (REQUERIDO)
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Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005849-97.2018.8.11.0041

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:

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024344-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FARIA DE AGUIAR (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001412-47.2017.8.11.0041

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:

JESUINO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012978-90.2017.8.11.0041

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 L. PEREIRA BISNETO - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

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:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037091-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL ORLATO SELEM OAB - SP115997 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005931-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RACA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial, 

acostado nos autos, no prazo de Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024242-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME (RÉU)

DAVI ROSA MARTINS (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003397-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial, 

acostado nos autos, no prazo de Legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012925-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial, 

acostado nos autos, no prazo de Legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019085-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNION AGRO LTDA - ME (RÉU)

MARLON CRISTIANO BUSS (RÉU)

ADIR FREO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033972-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA LUPOLI BARBOSA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1024000-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT17386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

RAFAEL DE PAULA SIRIGATTI OAB - PR42271 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022286-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS (RÉU)

NELSON HIROSHI KIKUTA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013075-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001837-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES MONTALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020098-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020265-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SOUSA DA SILVA GONCALVES (RÉU)
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M. S. DA SILVA GONCALVES - ME (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010416-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

 

Deverão as partes manifestarem sobre laudo pericial acostado aos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036887-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCER FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001938-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SPACKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Requerida manifestar sobre prestação de contas do autor, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003412-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001967-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010302-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO DOUGLAS DE SENA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela 

de Urgência e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 

487-I do Novo Código de Processo Civil, concedendo a tutela de urgência 

para determinar que o requerido restitua o valor de R$2.787,50 (dois mil 

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao autor, por se 

tratar de desconto indevido em conta salário. Expeça-se o necessário. 

Condeno o requerido 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 o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob 

pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de 

penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

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:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o Ofício acostado aos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011762-60.2018.8.11.0041

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:

BOLMAND IND. COM. DE CONFECCOES E INFORMATICA LTDA (RÉU)

ESTEFANI MARTINS GOMES (RÉU)

MARCOS CEZAR CHERENIETA (RÉU)

 

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: 1018739-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO ALVES BEZERRA (EXECUTADO)

ELISABETE APARECIDA ALVES BEZERRA (EXECUTADO)

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 
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e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017660-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA SANTA RITA S\A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela antecipada de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. 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. Necessário se faz 

demais provas e resposta do requerido para averiguar a necessidade ou 

não de antecipar o mérito da causa. Inviável suspender, no momento a 

inclusão dos títulos integrantes da carteira de ações da Autora no Leilão 

183 promovido pela Requerida, como os eventuais atos de alienação caso 

aquelas tenham sido negociadas. Mais ainda, é temerário afirmar que deve 

a requerida abster de incluir os títulos integrantes da carteira de ações da 

Autora nos próximos Leilões, até que seja apontada de forma fidedigna as 

informações no sentido de que a mesma é fiscalizada pela CVM, bem 

como tem contra ela ações de execuções fiscais. Tais casos devem ser 

amplamente averiguado, com a mais amplo contraditório. Diante do 

exposto, indefiro a tutela. Intime-se o autor para emendar da petição inicial 

em até cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.06.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014801-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000120-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DO CARMO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (RÉU)

BANCO FIAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1028841-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA NUNES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002244-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011839-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

REGIANE CRISTINA DE ALMEIDA BARRETO (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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1257326 Nr: 23422-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ALVES COSTA, LOIDE SANTANA 

PESSOA BOMBASSARO, ADRIANA A. COSTA-ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN VIÉGAS DA 

SILVA - OAB:19093-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR FRANCISCO 

BOMBASSARO - OAB:8573, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte embargante intimada para 

providenciar a citação das partes embargadas ADRIANA ALVES COSTA, 

ADRIANA A. COSTA-ME e LOIDE SANTANA PESSOA BOMBASSARO, por 

uma das formas da Lei, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1257326 Nr: 23422-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ALVES COSTA, LOIDE SANTANA 

PESSOA BOMBASSARO, ADRIANA A. COSTA-ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN VIÉGAS DA 

SILVA - OAB:19093-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR FRANCISCO 

BOMBASSARO - OAB:8573, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 NOTA AO ADVOGADO: Fica o advogado Dr. Agenor Francisco 

Bombassaro, inscrito na OAB/MT n° 8.573, intimado para retirar a petição 

desentranhada dos autos, na Secretaria desta vara, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100012 Nr: 10571-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTES E SOUZA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / 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 presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 269–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e retificações de estilo. Depois de 

quinze dias do trânsito em julgado para o pagamento do débito, 

certifique-se sobre sua ocorrência.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1117822 Nr: 17839-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MARCELA SOUZA SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1019514 Nr: 31608-85.2015.811.0041

 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): PEDRO ALVES PIRES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a existência de título executivo extrajudicial e mora da parte 

requerida, Converto a presente em Ação de Execução Forçada, 

proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se 

houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, 

serão reduzidos à metade.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1004093 Nr: 25172-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO BELARMINO JACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA B. 

MACEDO - OAB:17.528 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá o autor 

cumprir a determinação dos autos e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 880842 Nr: 17320-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME, EDSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 812512 Nr: 19004-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA CASTRO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO 

- OAB:106600/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se 

manifestar sobre a Impugnação de fls. 399/401, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110360 Nr: 14803-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre impugnação de fls.308/318 e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962190 Nr: 5742-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DOS SANTOS LEITE ME, RAFAEL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA ALMEIDA PRADO 

TAVARES DE MELLO GRANJA - OAB:20358/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida RAFAEL 

RANCISCO DE OLIVEIRA efetuar o depósito dos honorários periciais, 

fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo legal de 05 (dias) úteis.

INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Ficam as partes intimadas para, querendo, 

apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, no prazo legal de 05 

(dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 776953 Nr: 30288-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ARI 

ROSA DOS SANTOS, WALTER RIBEIRO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para retirar a 

Certidão de Averbação da Penhora, na Secretaria desta vara, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1265746 Nr: 26283-61.2017.811.0041

 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: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetuar o depósito 

dos honorários periciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), e indicar 

quesitos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136743 Nr: 25963-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13.949

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 230074 Nr: 37022-16.2005.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA ANA DE ARRUDA ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:27109/PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI 

DE ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida 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.: 748246 Nr: 45539-97.2011.811.0041

 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): ADAIR MADALENA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Faculto ao autor proceder o depósito do valor do bem, como já 

determinado nos autos, conforme Tabela Fipe.

Não havendo pagamento no prazo legal, arquive-se como já determinado 

nos autos.

Ao contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 903972 Nr: 32842-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INÊS BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A penhora foi realizada à fl.295, estando pendente a intimação da parte 

executada da referida.

Assim, intime-se o autor para manifestar sobre interesse ou não na 

referida. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1169312 Nr: 39840-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAKANO NAKANO LTDA - ME, WASHINGTON 

DA SILVA NAKANO

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 286 de 719



 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 252967 Nr: 18593-64.2006.811.0041

 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): MAURO DE FREITAS BARBOSA, CLAUDINEI 

DONIZETE TONHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA- 

CUIABA - OAB:, RYOYU HAYASHI - OAB:1809-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para 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.: 828955 Nr: 34799-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA MARIA COSTA NACAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A pesquisa pretendida já foi efetivada à fl.208.

 Deverá o autor manifestar no prazo legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703680 Nr: 38319-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO SALGADO ME, JOSÉ 

FERNANDO SALGADO, MARIA EURIPEDES DE LOURDES SALGADO, JOSE 

SALGADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

ofício de fls. 425/426 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807045 Nr: 13520-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, INÁCIO 

PIRES GODINHO - OAB:10068-MT, STELLA HAIDAR ARBID - 

OAB:10.931/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 470/518, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764596 Nr: 17251-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOMAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1144403 Nr: 29361-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DIAS HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1096675 Nr: 9162-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON REGINALDO TOMIO

 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:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:

Resumo das alegações da parte autora:Wilson Reginaldo Tomio, Cpf: 

84777737934 Filiação

Despacho/Decisão:Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte dias, 

constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de 

resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. 

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, INÁCIO 

PIRES GODINHO - OAB:10068-MT, STELLA HAIDAR ARBID - 

OAB:10.931/MT

 Ficam os advogados Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/MT n° 

8.184-A, e Dra. Cristiana Vasconcelos Borges Martins, OAB/MT n° 

13.994-A, intimados para regularizarem a representação processual do 

autor - HSBC Bank Brasil S/A, no prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme 

decisão de fls. 466/467.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 11720 Nr: 2771-21.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH & CIA LTDA., DARIO ORLANDO 

PEREIRA JUNIOR, BADI FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257907/SP, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3.515/MT, 

GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - OAB:8194, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a vigência ou não da penhora realizada à fl.105.

Em face da manifestação do credor em não cumprir a carta precatória 

diante dos argumentos de fl.641, intime-o para devolver a carta precatória 

integral e o aditamento por ele retirado dos autos à fl.469.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 891696 Nr: 24353-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA, MAURÍCIO LUCIO NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELE DA SILVA KLOCK FREITAS, 

GABRIELE DA SILVA KLOCK - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1096675 Nr: 9162-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON REGINALDO TOMIO

 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770197 Nr: 23200-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PERCIO DIAS MATOS, LUIZ PERCIO DIAS 

MATOS, ELEN AUXILIADORA PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:19.337-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125711 Nr: 21212-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SERGIO PEREIRA SANTOS, ROSELI 

A PEREZ P DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDUARDA DOS SANTOS PIRAJÁ - 

OAB:20557/O

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora já foi realizada nos autos, sem sucesso. Assim, 

intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087205 Nr: 4826-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA DE SOUZA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação pela penhora, 

tenho por cumprida a obrigação e Julgo EXTINTO o processo com fulcro 

no que determina o artigo 924-II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

credor. Custas pelo executado, se existente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118683 Nr: 18184-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, 

JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida JOAQUIM 

AUGUSTO CURVO inscrito no CPF sob n° 314.136.681-00 devidamente 

intimado, na pessoa de sua advogado Dr. William Khalil, inscrito na 

OAB/MT n° 6.487, informar a exata localização do imóvel descrito na 

matrícula n° 7.937 de sua propriedade, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119894 Nr: 18733-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, AURORA CONSTRUÇÕES 

INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, TIAGO VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 8313

 Vistos, etc.

Em face ao v. Acórdãp de fls.178/183, diga o credor sobre impugnação de 

fls.141/145 e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 746020 Nr: 43202-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E DERIVADO PETRÓLEO SANTA ROSA 

LTDA, YVAN MIRAGLIA MOURA, CIRO QUATTI MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, SANDRA REGINA 

QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / 

MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que os argumentos da Exceção de 

Pré-executividade não possui qualquer condão legal ou processual, 

considerando que o executado se ateve apenas na sentença de primeiro 

grau, não considerando o v. Acórdão proferido nos autos onde foi 

condenado aos honorários advocatícios.

Tal fato é patente às fls.328/329 e 343/347.

Assim, naquela oportunidade foi condenado a pagar R$ 2.000,00 de 

honorários advocatícios a parte contrária, portanto, devida a Execução de 

Sentença.

Assim, rejeito a Exceção de pré-executividade.

De outra banda, a falta do direito não acarreta má-fé e esta não se 

presume. Razão pela qual, resta inviabilizado pediddo de aplicação de 

litigância de má-fé.

Proceda-se penhora on line do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703673 Nr: 38312-90.2010.811.0041

 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): SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ, ARNOLDO 

DA GAMA ALBERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita de Cássia Levanti 

Aleixes - OAB:4.683 - OAB/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1159003 Nr: 35509-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO L. SANCHES - 

OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17.314/CE, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida intimada para se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração de fls. 216/218, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1019514 Nr: 31608-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES PIRES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 79189 Nr: 304-06.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÃO CUIABANA DE PÃES LTDA, LUIZ 

ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA E LIMA, MARIA LUIZA COSTA 

SAMPAIO LIMA, PAULO LUIZ SILVA ARAÚJO SAMPAIO, RUTH DOS 

SANTOS DE SOUZA, HARLEY DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE CASTILHO - OAB:, 

ARTHUR DE CASTILHO NETO - OAB:846, HÉLIO GOMES SILVA - 

OAB:17.726/DF, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 641/679, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953167 Nr: 1611-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1077854 Nr: 142-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Carlos Roberto Leite, Cpf: 04774568805, Rg: 

15707555 SSP MT Filiação:

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1077854 Nr: 142-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 946686 Nr: 58445-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. LARANJEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE 

LARANJEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE LIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 9.225, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

15.089

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, que já englobam 

as Cooperativas, sem sucesso.

Assim, deverá o autor indicar no prazo legal, outros bens passíveis de 

penhora. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130367 Nr: 23153-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Considerando que não ocorreu impugnação ao cálculo de condenação de 

fls.459/460, homologo-o para surtir seus efeitos legais.

Concedo o prazo de dez dias para a parte requerida proceder o depósito 

do saldo remanescente atualizado.

Faculto ao autor o levantamento do valor incontroverso, expeça-se alvará.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 942990 Nr: 56322-46.2014.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029451-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICISSIMA NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

o autor cumprir determinação dos autos e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

o autor cumprir determinação dos autos e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003477-15.2017.8.11.0041

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:

RUBENS VINICIOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

o autor cumprir determinação dos autos e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017072-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THUANY ROBERTA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os Embargos de Declaração, se no prazo, 

certifique-se. Acrescento na decisão prolatada a determinação para 

proceder a restrição cadastral do bem. No mais permanece inalterada a 

referida. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004011-22.2018.8.11.0041

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:

CASSIO CRUZ ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não hã como homologar acordo quando a parte requerida não 

está habilitada por advogado, pois não pode agir sem capacidade 

postulatória. Entretanto, considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo 

com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se 

levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014324-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FELIPE DA SILVA MENDANHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito 

do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017870-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JONILDO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017878-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGRA MAURA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 
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sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017880-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR LUCIO PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017884-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017979-22.2018.8.11.0041

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:

JOAO VITOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017860-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PHELIPPE DE OLIVEIRA SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Defiro pedido de 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. 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. Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, 

diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que 

os referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a 

conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, 

para excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa 

do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o 

referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, 

já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de 

busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com 

fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a 

manutenção da posse somente é devida quando presente a 

verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes durante o 

período da normalidade contratual, contudo, conforme argumentos acima, 

não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados, 

restando prejudicada a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. 

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a 

mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de 

desconsiderar esta autorização. Considerando que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010163-86.2018.8.11.0041

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:

MARIA DE FATIMA SALETE DIAVAN DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005106-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MOURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Edvaldo Moura dos Santos, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato com 

Nulidade de Cláusula Abusiva, contra Banco Itaú, alegando em síntese que 

realizou um contrato de financiamento nº 1140938513, no valor de R$ 

4.066,36 (quatro mil, sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), a ser 

pago em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 685,08 (seiscentos e oitenta e 

cinco reais e oito centavos). Aduziu que os juros acordados foram de 

9,18% ao mês, a um custo efetivo total na ordem de 225,24%, gerando 

uma dívida no total de R$ 8.220,96 (oito mil, duzentos e vinte reais e 

noventa e seis centavos). Elucidou que tomou ciência da abusividade dos 

juros remuneratórios cobrados e da capitalização de juros. Questionou 

também os juros moratórios, na ordem de 9,18% a.m., acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês, além de multa na ordem de 2% sobre o total do 

débito, por serem abusivos. Enfatizou seu direito, elucidando sobre os 

juros e sobre os encargos de inadimplemento. Postulou pela restituição em 

dobro dos valores pagos indevidamente. Asseverou sobre a onerosidade 

excessiva do contrato. Sustentou a boa-fé do consumidor. Aduziu sobre o 

dano moral sofrido, requerendo a indenização no valor equivalente a 20 

(vinte) salários mínimos. Rogou pela procedência da ação, com a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita; a inversão do ônus da 

prova; a revisão do contrato nº 1140938513, declarando abusiva a 

cobrança dos juros mensais e anuais acima da taxa média de mercado, 

reduzindo-se para a taxa ali consignada, de 3,67% ao mês, restituindo-se 

o valor cobrado indevidamente, em dobro, bem como, a declaração de 

nulidade dos encargos de inadimplemento, adequando-os aos encargos 

legais; e ainda, requer a condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais na ordem de 20 (vinte) salários mínimos, que corresponde 

ao valor de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais). Instruiu seu 

pedido com os documentos de id. 12003042/ 12003070. A justiça gratuita 

foi deferida ao id. 12009089. O requerido apresentou contestação ao id. 

13328076, fazendo um resumo da defesa. Preliminarmente, arguiu a 

inépcia da inicial, em face do não cumprimento dos requisitos do artigo 

330, § 2º do NCPC. Fez uma síntese dos fatos e aduziu sobre a relação 

contratual estabelecida entre as partes. No mérito, asseverou sobre a 

legalidade dos juros remuneratórios pactuados, assim como, da 

capitalização e encargos moratórios. Elucidou que não houve previsão de 

cobrança da comissão de permanência. Enfatizou a inexistência de danos 

morais. Da razoabilidade na avaliação da extensão de eventual dano. 

Refutou o pleito de repetição do indébito e de inversão do ônus da prova. 

Rogou pelo acolhimento da preliminar arguida e caso não seja este o 

entendimento do juízo, pela improcedência da ação. Juntou documentos ao 

id. 13328076/13328180. Ao id. 13705633, a parte requerente apresentou 

réplica à contestação, ratificando os pedidos iniciais. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação Revisional de Contrato com Nulidade de 

Cláusula Abusiva, contra Banco Itaú, em que o requerente rogou pela 

procedência da ação, com a inversão do ônus da prova; a revisão do 

contrato nº 1140938513, declarando abusiva a cobrança dos juros 

mensais e anuais acima da taxa média de mercado, restituindo-se o valor 

cobrado indevidamente, em dobro, bem como, a declaração de nulidade 

dos encargos de inadimplemento; e ainda, requer a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais. Por seu turno, o requerido 

rogou pelo acolhimento da preliminar arguida de inépcia da inicial e caso 

não seja este o entendimento do juízo, pela improcedência da ação, em 

face da legalidade dos encargos estipulados no contrato. Compulsando os 

autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. De 

início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, vez 

que o requerido acostou ao id. 13328086 o contrato pactuado entre as 

partes e as fichas de cobranças ao id. 13328173, estes suficientes para o 

julgamento do feito. Até porque, a matéria é de direito, não necessitando 

proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e também, todos os 
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documentos necessários para julgamento desta ação, estão acostados 

nos autos. Primeiramente, passo à análise das preliminar arguida. Não há 

como acolher a preliminar levantada de inépcia da inicial, considerando 

que em se tratando de ação revisional de contrato, as obrigações 

contratuais controvertidas consistem nas cláusulas que a parte autora 

pretende revisar, as quais foram devidamente discriminadas, bem como, a 

autora quantificou o valor incontroverso em sua inicial, quando apresentou 

o cálculo da Analista Contadora da Defensoria Pública. Sendo assim, 

levando em conta que a parte autora observou os dois requisitos exigidos 

pelo art. 330, § 2º do NCPC, não subsiste dúvida em não acolher a 

preliminar levantada. Quanto à matéria de fundo, cabe a este Juízo decidir 

se são ou não devidos os encargos contratados e combatidos na inicial. 

Inicialmente, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas 

ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros 

exorbitantes, como no presente caso. Não há como aceitar a normalidade 

aplicação de uma variável de juros 09,18% ao mês e 191,12% ao ano, 

ficando evidenciado o abuso dos juros remuneratórios. Mesmo 

considerando que os contratos firmados fazem Lei entre as partes e 

devem, obrigatoriamente, ser cumpridos, não deve prevalecer o que fora 

avençado, diante da abusividade dos juros remuneratórios estarem acima 

do praticado pelo mercado, e do art. 2035 CC, que possibilita a 

modificação das convenções entre as partes que afastam os princípios 

norteadores da ordem pública. É autorizado à revisão contratual quando 

há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, 

há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há 

muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta 

a limitação de juros remuneratórios, estes não podem ser aplicados 

abusivamente como demonstrado nos autos. Ora, não se pode achar 

dentro da normalidade taxa de juros de 09,18% ao mês e 191,12% ao ano. 

No caso, deverá incidir a taxa média de mercado para operações desta 

natureza, conforme postulado pela parte autora em sua inicial, no patamar 

de 3,67% ao mês. Com relação à capitalização de juros, resta evidente 

sua avença e incidência no contrato, conforme ficha de cobrança ao 

id.13328173 – Pág.5. Ademais, a taxa mensal é inferior a anual. Em 

decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 

08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto. Ali 

sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente 

pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve 

vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário 

da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Dessa forma, no 

contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente 

para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma 

acima determinada, sendo devida sua aplicação nos termos da Súmula 

539 do STJ. Quanto aos encargos de inadimplência, pode se verificar que 

houve a incidência da taxa de juros de 9,18% ao mês, mais juros 

moratórios de 1% e multa de 2%, conforme Demonstrativo juntado pelo 

autor ao id.12003049. Vejam que os juros moratórios e a multa foram 

fixados em valor autorizado por Lei, e ainda, a multa obedece ao limite do 

CDC. Quanto a incidência da taxa de juros de 9,18% ao mês na 

inadimplência, não pode prevalecer, pois o percentual ali fixado está fora 

de valor de mercado, ficando evidenciado o abuso. Assim em face da 

alteração dos juros remuneratórios para 3,67% ao mês, em caso de mora, 

deverá incidir os juros de 3,67% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e 

multa de 2% por cento. Deverá o requerido moldar o débito proveniente do 

contrato, como aqui dirimido e após, aquilatar o que restou pago. E em 

havendo saldo remanescente em favor do autor, faculto a restituição de 

forma simples e atualizada. Quanto aos danos morais, vale ressaltar que 

não configurado dano ou ofensa a direito de personalidade que 

justificasse o pagamento da indenização. Somente é cabível a 

indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, 

o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido 

(artigo 927 do Código Civil Brasileiro). Sabemos que o princípio da 

reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa 

esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos 

pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a 

reparação civil. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação 

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação 

civil. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Contrato 

com Nulidade de Cláusula Abusiva e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, 

com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, 

para alterar o contrato firmado, devendo os juros remuneratórios ficar 

limitado a 3,67% ao mês, capitalizados, e em caso de mora, deverá incidir 

os juros de 3,67% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% 

por cento. Deverá o requerido moldar o débito proveniente do contrato, 

como aqui dirimido e após, aquilatar o que restou pago. E em havendo 

saldo remanescente em favor do autor, faculto a restituição de forma 

simples e atualizada. Considerando que o autor decaiu da parte menor, 

condeno o requerido nas custas e despesas processuais, como nos 

honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) da causa, 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se o 

requerido para adequar o contrato e pagar a condenação em quinze dias, 

sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.06.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006132-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MAIZIA PEREIRA REGIS (RÉU)

R M ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT0015390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – 

SICOOB INTEGRAÇÃO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

a presente Ação Monitória contra R M Engenharia e Construção EIRELI-ME 

e Camila Maiza Pereira Regis, visando o recebimento de R$ 4.617,51 

(quatro mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), 

originário de um da Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Crédito – 

Pessoa Jurídica nº 3270, sendo que a parte requerida não honrou em 

saldar os valores que lhe foram creditados. Rogou pela procedência da 

ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. Instruiu seu 

pedido com documentos de id.12162123/12162513. Em resposta (id. 

13181342), o requerido R M Engenharia e Construção EIRELI-ME 

apresentou Embargos Monitórios e fiz uma síntese da inicial. No mérito, 

discorreu sobre a ação promovida e seu consequente excesso e sobre a 

existência de juros abusivos de 6,50% ao mês, com custo efetivo mensal 

de 6,88% ao mês e 124,68% ao ano requerendo a aplicação de juros 

mensal de 1% e anual 12% de acordo com a n. 2.170-36/2001 e Súmula 

121 do STF. Impugnou a capitalização mensal dos juros para pacto 

contratual superior a um ano. Postulou pela aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. Afirmou sobre a cobrança de juros moratórios, juros 

remuneratórios e multa moratória concomitantemente, bem como, tributos, 

encargos e tarifas não especificadas no valor de R$ 980,02 (novecentos 

e oitenta reais e dois centavos). Elucidou sobre a vedação de cobrança 

de comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa moratória. Sustentou a ausência 

de aplicação de juros na média de mercado. Postulou a nulidade da 

execução proposta. Pleiteou a suspensão da ação de execução. Rogou 

pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

13181347/13181357. A parte autora apresentou réplica aos embargos 

monitórios (id. 13582221) ratificando os termos inicial. A Requerida Camila 

Maiza Pereira Regis apesar de citada conforme Aviso de Recebimento 

juntado no dia 11/05/2017 no id. 13332463 deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar resposta, conforme certidão de id. 13756397. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se Ação Monitória contra R M Engenharia e Construção 

EIRELI-ME e Camila Maiza Pereira Regis, visando o recebimento de R$ 
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4.617,51 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e um 

centavos), originário de um da Cédula de Crédito Bancário de Abertura de 

Crédito – Pessoa Jurídica nº 3270. Por sua vez, o requerido R M 

Engenharia e Construção EIRELI-ME pretendeu a concessão do efeito 

suspensivo a execução; o reconhecimento de excesso do valor 

pretendido; declaração de nulidade de cláusulas abusivas e revisão das 

da Cédula Bancária; reconhecer a ilegalidade da cobrança de R$ 980,02 

(novecentos e oitenta reais e dois centavos) referente a encargos não 

especificados. Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para 

receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou 

pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos 

autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. Em face de tratar de matéria de direito 

documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a 

existência de todos os elementos para julgamento de plano do feito. A 

Requerida Camila Maiza Pereira Regis apesar de citada conforme Aviso de 

Recebimento juntado no dia 11/05/2017 no id. 13332463 deixou 

transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta, conforme 

certidão de id. 13756397. Dessa forma, decreto a revelia dos embargados, 

sem aplicar seus efeitos absolutos, conforme art. 345, I do CPC. Quanto 

ao pedido de suspensão do efeito suspensivo aos embargos a fim de 

impedir o prosseguimento da execução é incabível visto que o título em 

questão ainda não possui força executiva, por isso o ajuizamento desta 

demanda monitória. Pelo que resta prejudicado pedido. Cumpre ressaltar 

que apenas o fato de o contrato ser de adesão não implica que seja 

abusiva, e não significa que o consentimento para sua formação seja 

viciado. O autor conhecida o valor total da obrigação desde o início do 

contrato. A boa-fé contratual não serve apenas para proteção do 

consumidor, mas também é instrumento de compatibilização do 

desenvolvimento econômico, sobretudo quando se discute cláusula de 

contrato de consórcio para aquisição de veículo, cujo interesse social na 

manutenção do grupo de consórcio é superior ao interesse individual do 

consumidor. Quanto à questão de fundo, convêm salientar que o contrato 

questionado foi juntado aos autos id. 12162452. Já há muito tem pacificado 

de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros 

remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se 

exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. Por outro lado, não obstante às instituições financeiras 

não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a 

cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso a cobrança se 

trata de 6,50% ao mês, sendo a cobrança de CET de 6,88% ao mês e 

124,68% o ano – de acordo com o pactuado na cláusula 7 – “encargos 

financeiros). É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas 

abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência 

desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem 

decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação 

de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como 

demonstrado nos autos. Dessa forma, em casos excepcionais, como o 

presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, 

estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação 

emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento 

do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros 

remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado 

divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, 

podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. Assim, no 

débito desde a origem deverá incidir a taxa de juros de 2,5% ao mês, que 

corresponde a média de mercado para esta espécie de transação 

bancária. Com relação à capitalização de juros, resta evidente no contrato, 

pois a taxa mensal é inferior a anual. Em recentíssima decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 

973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal 

sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Dessa 

forma, no contrato a taxa de juros houve previsão da capitalização de 

juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação nos termos 

da Súmula 539 e 541 do STJ. Assim deverá ser aplicada a taxa mensal de 

juros de 2,5% ao mês, capitalizados. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Quanto aos encargos pelo atraso de 

pagamento, ficou estipulado no contrato que no caso de atraso ou falta de 

pagamento – cláusula Décima da Cédula, além dos juros moratórios de 

1,0% ao mês, juros remuneratórios à taxa contratada e multa de 2%. 

Vejam que os juros moratórios foram fixados em valor autorizado por Lei, 

a multa obedece ao limite do CDC, no qual não merece nenhum reparo e 

deve prevalecer o avençado. Como ocorreu alteração dos juros 

remuneratórios, determino que seja aplicado na mora, juros de mora de 1% 

ao mês, juros remuneratórios de 2,5% ao mês e multa de 2% por cento. No 

tocante a alegação de a cobrança ilegal de R$ 980,02 (novecentos e 

oitenta reais e dois centavos) referentes a impostos, taxas. Não restou 

configurado nos autos que sua cobrança foi referente a esses encargos. 

Nenhuma abusividade dos encargos extrajudiciais com cobrança e 

honorários advocatícios, pois este somente são devido na propositura da 

ação judicial, o que aqui será dirimido. E a cobrança, deve restringir aquilo 

que o credor gastou para cobrar o débito. Prevalecendo o demonstrativo 

inicial, com as alterações acima. Isso porque, podemos perceber que no 

extrato de conta corrente (id. 12162487), a requerida R M Engenharia e 

Construção EIRELI-ME tinha como saldo devedor a importância de R$ 

2.980,02 (dois mil novecentos e oitenta e dois centavos, mas com a 

pactuação da Cédula de Crédito aqui discutida no valor originário de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) ainda restou o saldo devedor de R$ 980,02 

(novecentos e oitenta reais e dois centavos). Como acima descrito e o 

extrato na conta corrente não há como entender que referido valor foi 

referente a cobranças de encargos supostamente ilegais. Dessa forma, a 

requerida não cumpriu o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II 

do CPC no qual julgo improcedente. A ação Monitória necessita apenas do 

autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme 

disciplina o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, 

satisfeito está o dispositivo legal. Nesta espécie de ação, propicia ao 

devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 702 do NCPC), discutir o débito 

consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibido 

pelo credor. Neste caso, será sempre dos réus o ônus da prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 373, II), 

sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do 

título executivo judicial. Diante da documentação trazida nos autos, na 

inicial, não resta dúvida de que a requerente/embargado possui em seu 

poder, documento escrito que comprova a dívida dos 

requeridos/embargantes. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos, Julgo por Resolução de Mérito a Ação, com fundamento 

no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho em parte a Ação Monitória, 

em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo 

Código de Processo Civil, para determinar que juros remuneratórios de 

2,5% ao mês desde sua origem, com a capitalização. Em caso de mora, 

aplicar juros remuneratórios de 2,5% ao mês, juros moratórios de 1% ao 

mês e multa de 2%. No mais persiste o débito, devendo o autor apresentar 

novo demonstrativo da dívida como aqui alterado. O valor apurado, 

CONSTITUO de pleno direito como débito originário de um da Cédula de 

Crédito Bancário de Abertura de Crédito – Pessoa Jurídica nº 3270, qual 

deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices 

adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de 

Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos 

II e IV do mesmo Diploma Legal. Considerando que autor decaiu da parte 

mínima, condeno os requeridos 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 em quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento do valor do débito e expedição de 

mandado de penhora e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.06.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028430-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (RÉU)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (RÉU)
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AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (RÉU)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036597-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS JOSE ALVES DA SILVA (RÉU)

LUZIA ALMEIDA DA SILVA (RÉU)

WILSON ALVES DA SILVA (RÉU)

DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO DOS 

Requeridos: DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS LTDA-ME; 

JESUS JOSE ALVES DA SILVA; LUZIA ALMEIDA DA SILVA e WILSON 

ALVES DA SILVA, em face de que os requeridos mudaram-se a mais de 

(2) dois anos. Informou o morador e proprietário do imóvel Sr. Nilo Alves 

Dos Reis. A mesma pessoa não soube informar o atual endereço dos 

requeridos. Desta forma faço devolução do mandado para os devidos 

fins. CUIABÁ/MT, 16 de março de 2018. ORLANDO NORONHA DA LUZ 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008871-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1008871-03.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL RÉU: WASHINGTON LUIZ DOS 

SANTOS Vistos etc. Embora inexista impedimento legal para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, a medida só deve ser 

acolhida se demonstrada, de modo satisfatório, a situação de 

comprometimento financeiro da empresa, através de demonstrativos 

objetivos da sua real situação como inatividade e situação de prejuízos, 

entre outros aspectos. No caso em comento autora sequer tentou 

demonstrar a alegada insuficiência financeira da sociedade econômica 

tampouco apresentou documentos para subsidiar a alegada 

hipossuficiência. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO 

PROCESSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 

1. Quando formulado o pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita no curso do processo, é imprescindível que 

haja a comprovação da condição de beneficiário, o que não se deu in 

casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Corte Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no 

AREsp 281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 

18/04/2013)”. (sublinhamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA DA 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA SUPRIMENTO - PRELIMINAR DE 

NÃO CONHECIMENTO REJEITADA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - INSURGÊNCIA CONTRA SEU INDEFERIMENTO - NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ART. 5º 

INCISO LXXIV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA AGRAVO IMPROVIDO. O 

objetivo primordial da juntada ao agravo da cópia da procuração outorgada 

ao advogado da agravada é justamente viabilizar-lhe o direito de resposta 

ao recurso, em atenção ao princípio constitucional do contraditório. Não 

existe impedimento legal à concessão dos benefícios da assistência 

judiciária às pessoas jurídicas. No entanto, a mera declaração do estado 

de pobreza feita pela interessada não possui presunção de veracidade. 

Segundo precedentes jurisprudenciais do STJ, na interpretação do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade de demonstração cabal 

da insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos 

benefícios da assistência judiciária. (grifei) Agravo de Instrumento n. 

1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) Sebastião Pereira de Souza - Câmaras 

Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 13/09/2006”. 

(negritamos) Portanto, INDEFIRO a assistência judiciaria gratuita vindicada 

na exordial, por conseguinte, deve a parte autora recolher as custas 

processuais iniciais em cinco (05) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC/2015. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013541-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1013541-84.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

2.443,51; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: LEONIDAS ALVES DOS 

SANTOS O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ , 25 de junho de 2018. Atenciosamente, 

IVONILDO GABRIEL DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 854585 Nr: 57135-10.2013.811.0041

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO TOMAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:57.289/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 452155 Nr: 24325-84.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILENE MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que, foi deferida vista dos autos fora do cartório pelo prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 916058 Nr: 40831-96.2014.811.0041

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA AMANCIO DE FIGUEIREDO KESTRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX NASCIMENTO DE 

REZENDE - OAB:16.826/MT

 Procedo à intimação da DR. MAX NASCIMENTO DE REZENDE OAB: 

16.826/MT para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos 

sob pena de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 938314 Nr: 53812-60.2014.811.0041

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA BENDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX NASCIMENTO DE 

REZENDE - OAB:16.826/MT

 Procedo à intimação da DR. MAX NASCIMENTO DE REZENDE OAB: 16.826 

para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 367158 Nr: 5658-84.2009.811.0041

 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: DEMETRIO ARCANGELO FRANCIO, ELIZABET BESSANI 

HIDALGO, IVOR LUIZ GUINDANI, JOÃO DOMINGOS GUINDANI, JOÃO 

ERVINO OZORIO, JONAS HENRIQUE DE LIMA, JOSÉ RAFAEL TEZZARO, 

JOSÉ VENCESLAU DE ALMEIDA, LEONESIO PANDOLFO, LEONILDO 

APARECIDO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGCGJ, art. 337: Nenhum processo deverá exceder a quantidade de 200 

(duzentas) folhas em cada um de seus volumes, ressalvada expressa 

determinação judicial contrária.

No mais, considerando-se que não há sequer sentença proferida nos 

autos, intime-se a parte Autora a esclarecer a petição de fl. 297, devendo 

ainda a secretaria promover a anotação do procurador indicado para 

receber as intimações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 437549 Nr: 15431-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JILDENI DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO LIMA - 

OAB:63.440

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença que foi extinto pelo cumprimento da 

obrigação (sentença - fl. 138).

 Cumpra-se a determinação posta na sentença extintiva, expedindo-se 

alvarás para levantamento da quantia dos depósitos de fls. 121 e 135 em 

favor da parte credora e seu advogado, com transferência para as contas 

bancarias indicadas a fl. 169.

 Intime-se. Cumpra-se.

ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780882 Nr: 34451-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERNANDES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Luis Oliveira de 

Figueiredo - OAB:13374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte requerida apresentasse 

impugnação a penhora online. Nesta oportunidade intimo a parte 

autora/credora para no prazo legal requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361555 Nr: 31496-63.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE DO VALE PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para manifestar-se e promover 

o regular andamento processual e constituir novo advogado nos autos, 

apesar da notificação promovida pelo procurador a fl. 166.

Infere-se que o presente feito que não possível à intimação pessoal do 

Requerente a fim de promover o andamento do feito, junto ao endereço 

fornecido nos autos, pois o número do imóvel indicado não existe – fl. 179.

Desse modo, diante da inércia do Autor em dar prosseguimento ao feito, 

encaminhem-se ao arquivo em definitivo.

Portanto, determino que se extraia cópia da sentença proferida nestes 

autos para a execução em apenso (ID. 141311), bem como das fls. 121 

(certidão de transito em julgado), fls. 130/131 (calculo da contadoria), fls. 

133/135 (impugnação do Autor ao cálculo), fls. 139/156 (manifestação do 

Requerido), fls. 159/160 (cálculos da Contadoria), para prosseguimento da 

execução do quantum debeatur nos autos da referida execução.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 459507 Nr: 29047-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GOMES MARSHALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:30246-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A em face de ADRIANA GOMES MARSHALL em 

que apesar da regular citação nos autos, constata-se que esgotaram-se 

os meios típicos do art. 824 do CPC , para quitação do quantum debeatur 

pela parte devedora.

Assim, nos termos do art. 139, IV, do CPC , como medida coercitiva 

objetivando a efetivação da presente execução, defiro o pedido formulado 

pelo exequente, e suspendo a Carteira Nacional de Habilitação da 

executada ADRIANA GOMES MARSHALL até satisfação desta execução. 

(Precedentes STJ, RHC n.º 97876, julgado em 05/06/2018).

Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 322136 Nr: 23640-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARK, NOVA SERRA PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ PADOVANI 

JUNIOR - OAB:11576

 Vistos.

Tendo demonstrado a inexistência de outros bens penhoráveis, possui o 

Credor direito de diligenciar na busca de seus créditos – art. 797, CPC , 

mostrando-se adequado que se permita ao Oficial de Justiça dirigir-se ao 

local indicado pelo Exequente e que proceda no arrolamento dos bens 

existentes no local.

Defiro, portanto o pedido de fl. 170, devendo ser expedido mandado de 

penhora nos termos do art. 831 e ss. do CPC.

Em quinze (15) dias o Exequente comprove o recolhimento da diligencia do 

oficial de justiça, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 850907 Nr: 53924-63.2013.811.0041

 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): TAYNA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, 

ELENICE SOARES CUNHA, JANE LUIZA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 357670 Nr: 28020-17.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerido, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fl. 197/201) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

ID. 193/196.

Diante do falecimento da Autora JANETE JACOB anunciado a fl. 202/2018, 

nos termos dos arts. 110 e 313, § 2º, II, do CPC, promova-se a alteração 

do polo ativo da demanda diante da habilitação da inventariante ODETE 

JACOB SCIARA.

No mais, a respeito do interesse da parte Autora em aderir ao acordo 

coletivo anunciado pela Advocacia Geral da Matéria e que possivelmente 

abrange o direito aqui perquirido, devem os consumidores/poupadores 

promoverem a habilitação por meio de preenchimento de formulário via 

plataforma digital indicada, extrajudicialmente.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 896372 Nr: 27280-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE PHORA FERNANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171.045/SP

 Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito de fl. 88/89, a fl. 91, 

nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o Cumprimento de 

Sentença.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 721902 Nr: 17421-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3.921, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 Vistos.

Sobre possíveis bens penhoráveis, seguem extratos de consultas 

realizadas via sistema RENAJUD e INFOJUD, sobre as quais deve o Credor 

se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

No que diz respeito ao valor penhorado a fl. 196/198, registre-se que já 

este já foi levantado em favor do Executado conforme determinação de fl. 

228/229, portanto, inoportuno o requerimento da exequente (fl. 253, ítem 

“d”).

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289487 Nr: 9898-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE ECON. E CRÉD.MÚTUO DOS SERVID. PÚBL.DO 

PODER EXECUTIVO DO EST.DE MATO GR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSOS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conclusão pendente de providências pela Secretaria.

Expedida a certidão de crédito que encontra-se na contracapa do autos, 

intime-se o Credor a retirá-la em quinze (15) dias, e arquive-se enfim.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 179565 Nr: 26801-08.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEY MÁRCIO LOPES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - UNIJURIS - OAB:3847, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito de fl. 215/217, a fl. 

219, nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o Cumprimento de 

Sentença.

Tendo em vista que o crédito aqui perquirido trata-se de condenação em 

honorários sucumbenciais, é devido ao procurador da parte, não havendo 

que falar-se em intimação de herdeiros para habilitação na hipótese.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente a fl. 201.

Custas finais pelo Executado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 325664 Nr: 25648-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAYA FARES OKDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo pendente de providencias pela Secretaria.

Certifique-se o decurso de prazo para oposição de embargos do devedor 

já que a Executada foi regularmente citada a fl. 20.

Sem prejuízos da determinação supra, tendo demonstrado a inexistência 

de outros bens penhoráveis, possui o Credor direito de diligenciar na 

busca de seus créditos – art. 797, CPC , mostrando-se adequado que se 

permita ao Oficial de Justiça dirigir-se ao local indicado pelo Exequente e 

que proceda no arrolamento dos bens existentes no local.

Defiro, portanto o pedido de fl. 72, devendo ser expedido mandado de 

penhora nos termos do art. 831 e ss. do CPC.

Em quinze (15) dias o Exequente comprove o recolhimento da diligencia do 

oficial de justiça, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 763871 Nr: 16477-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. PINHEIRO COMERCIO ME, MANOEL FELIX 

PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Previamente ao prosseguimento do feito, realizada a citação dos 

devedores por edital e certificado o lapso temporal in albis, NOMEIO para 

atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica 

do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Após, intime-se o Exequente a manifestar-se em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 417108 Nr: 4573-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA TOCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, intime-se o Executado BANCO 

PANAMERICANO S.A, via advogado constituído nos autos, para cumprir 

obrigação de fazer em quinze (15) dias, consoante petição do Exequente 

as fls. 162-163, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), que será devida desde o dia em que se configurar o 

descumprimento desta decisão e incidirá enquanto não for cumprida esta 

decisão (art. 537, § 4º, do CPC).

Registre-se que, na hipótese, aplica-se no que couber, o art. 525, do CPC.

Intime-se.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360834 Nr: 30833-17.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOSIEL RANGEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RHEANNI FATIMA 

SEMPIO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

30833-17.2008.811.0041, Protocolo 360834, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1162584 Nr: 36982-48.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNE CLEY APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 04 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 952194 Nr: 1074-61.2015.811.0041

 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): JOANIR BOMDESPACHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Seguem om extratos das consultas realizadas, via sistemas RENAJUD e 

INFOJUD (Receita Federal). Consigno que havendo informação de 

endereço distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo 

mandado de citação.

Ainda, 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.

No mais, 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, 11 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 840257 Nr: 44674-06.2013.811.0041

 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): RIBAMAR DANIEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A em face de RIBAMAR DANIEL DE LIMA em que 

apesar da regular citação nos autos, constata-se que esgotaram-se os 

meios típicos do art. 824 do CPC , para quitação do quantum debeatur pela 

parte devedora.

Assim, nos termos do art. 139, IV, do CPC , como medida coercitiva 

objetivando a efetivação da presente execução, defiro o pedido formulado 

pelo exequente, e suspendo a Carteira Nacional de Habilitação da 

executada RIBAMAR DANIEL DE LIMA até satisfação desta execução. 

(Precedentes STJ, RHC n.º 97876, julgado em 05/06/2018).

Defiro ainda o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 

BENS PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, segue o 

demonstrativo com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 824257 Nr: 30321-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISA SOUZA SANTOS

 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: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Vistos.

Considerando que a Executada tem advogado habilitado nos autos e que 

foi intimada do despacho de fl. 123, seu silêncio importa anuência tácita, 

portanto anunciada transação entre as Partes (fls. 117-121), o que põe 

termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por sentença a 

transação firmada e, por consequência, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.

 Custas processuais e honorários advocatícios conforme o pactuado.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018

 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 241432 Nr: 9981-40.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MORRO GRANDE LTDA., 

ANTÔNIO HENRIQUE NOGUEIRA CARUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Analisando detidamente os autos constata-se que a tentativa de penhora 

via Bacenjud (fl. 153-154) restou infrutífera, sendo, portanto inoportuno o 

pedido de fl. 154.

No mais, intime-se o Exequente a promover o regular prosseguimento do 

feito em cinco (05) dias, sob pena extinção por inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 165518 Nr: 15424-40.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCE DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:38.706OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Expeça-se ALVARÁ em favor do Exequente (fl. 227) para levantamento 

dos valores bloqueados a fl. 215.

No mais, intime-se o Exequente para, em cinco (05) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

A Secretaria proceda-se a abertura do 2º volume dos autos, a partir da fl. 

200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 706541 Nr: 587-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA ALVES LACERDA BONACORDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ALFA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Lacerda Gennari - 

OAB:5.901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:16.642, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, Roberta 

Macedo Vironda - OAB:89243/SP

 Autos nº 587-33.2011.811.0041 – ID: 706541

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de processo já sentenciado (fls.165-169).

 Determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado e proceda com 

ARQUIVAMENTO dos autos mediante as cautelas de estilo.

 Expeça-se ALVARÁ em favor do Executado para o levantamento da 

quantia consignada. Por oportuno expeça-se ALVARÁ em favor da 

Exequente para o levantamento dos valores depositados nos autos (fl. 

234) referentes ao cumprimento da execução de honorários.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 4 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 707396 Nr: 1042-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO ATACADO DE UTILIDADES DO LAR 

LTDA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DE CASTRO, MARCOS ANTONIO 

MOREIRA DE CASTRO

 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: ANAI LIMA SALES - 

OAB:OAB/MT 18.362

 Autos nº 1042-95.2011.811.0041 – ID: 707396

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DESPACHO

Vistos.

Expeça-se ALVARÁ dos valores bloqueados a fl. 81 em favor do 

Exequente.

Após intime-se o Exequente para, em cinco (05), promover o andamento 

do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1089492 Nr: 5992-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIMAR DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5992-74.2016.811.0041 – ID: 1089492

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, segue o demonstrativo 

com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor se manifestar em 

cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Expeça-se ALVARÁ em favor do Exequente (fl. 78) para levantamento 

dos valores bloqueados a fl. 70.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 322143 Nr: 23646-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AFONSO FRANDI BUTOLO, 

CAROLINA GAGLIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Em relação aos demais pedidos, informo que são diligências que cabem ao 

Exequente promover.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 728723 Nr: 24667-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA EPP, 

ESPÓLIO DE JAMAL HUSSEIN OMAIS, NAUAL OMAIS, FÁTIMA OMAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 24667-61.2011.811.0041 – ID: 728723

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 178606 Nr: 25987-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PANISSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANA HELENA CASADEI - OAB:7240/MT, ELTON ALAVER 

BARROSO - OAB:34050/PR, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JEFFERSON DO CARMO ASSIS - OAB:4680/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Autos nº 25987-93.2004.811.0041 – ID: 178606

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DESPACHO

 Vistos.

 Inoportuno o pedido de fls. 340-345, uma vez que independe de 

deferimento do juízo o substabelecimento de novos patronos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 265118 Nr: 22942-13.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SCHLEICH HADDAD, MARIA 

DOROTEAS SCHLEICH HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANYA MAGALHÃES 

FERREIRA DO NASCIMENTO - OAB:15762/MT

 Vistos.

Ante a notícia do falecimento da co-executada Maria Doroteas Schleich 

Haddad (certidão óbito - fl. 300) e a informação acerca da tramitação da 

Ação de Inventário n. 0800366-88.2017.8.12.0005, no Juízo da 1ª Vara 

Civil da Comarca de Aquidauana/MS., e a informação de que o co-devedor 

Willian Schleich Haddad é o inventariante, nos termos dos artigos 110 e 

688, II, ambos do CPC, determino a retificação do polo passivo da 

execução, para constar o Espolio Maria Doroteas Schleich Haddad 

representada pelo inventariante Willian Schleich Haddad.

 Considerando que a presente execução envolve bem patrimonial e que 

um dos devedores faleceu no decorrer da tramitação processual. Ainda, 

existindo ação de inventário como informado nos autos, ad cautelam que 

se suspenda o feito pelo prazo de seis meses (6) meses, nos termos do 

art. 313, I, §2º, do CPC.

 Oficie-se o Juízo da Vara de Sucessões indicada alhures, solicitando 

informações acerca do andamento processual da Ação de Inventário n. 

0800366-88.2017.8.12.0005.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038827-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 8 8 2 7 - 6 4 . 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: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO promovida por BANCO BRADESCO ADMINISTRADRA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA EPP 

em que a liminar pleiteada na inicial foi deferida (ID. 11328919) e a 

Requerida compareceu espontaneamente aos autos, informando que 

encontra-se sob plano de Recuperação Judicial, cujo processamento 

ocorre perante a 1ª Vara de Falencia e Recuperação Judicial desta 

Comarca – ID. 12685896 Neste diapasão, constata-se que a Egrégia Corte 

Superior reconhecera em outras oportunidades que os créditos de 

contratos de alienação fiduciária deverão ser habilitados ao plano 

correspondente da recuperação judicial, sob pena de violação dos 

princípios da indivisibilidade e da universalidade, além de desobediência ao 

comando prescrito no art. 47 da Lei n. 11.101/05. Isto porque, os créditos 

dessa modalidade são patrimônio de terceiro em poder da Recuperanda, 

não sujeito a execução concursal e consequentemente pretéritos aos 

créditos então habilitados. Desta forma, esta ação de busca e apreensão 

não deve prosseguir em outro juízo se não o da recuperação judicial, pois 

cabe a este apurar o pedido de manutenção na posse do bem e/ou 

suspensão da ação, julgando se o crédito aqui reclamado é 

extraconcursal e portanto, excepcionado aos efeitos da falência. Nesse 

sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRÉDITO 

APURADO. HABILITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E PAGAMENTOS DE 

CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Com a edição da Lei n. 11.101/05, respeitadas 

as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o 

respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como 

alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos 

apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que 

tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Após a apuração do 

montante devido, processar-se-á no juízo da recuperação judicial a 

correspondente habilitação, sob pena de violação dos princípios da 

indivisibilidade e da universalidade, além de desobediência ao comando 

prescrito no art. 47 da Lei n. 11.101/05. 3. Conflito de competência 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro (RJ). (CC 90160/RJ, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 

05/06/2009) AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO 

TRABALHISTA. LEI N. 11.101/05. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS 

DEMAIS CREDORES. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O 

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (AgRg no CC 105.215/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 24/06/2010) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO TRABALHISTA -EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO UNIVERSAL -PRINCIPIO DA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA - INTERPRETAÇÃO DO 
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ART. 3º e 6ª DA LEI 11.101/05 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO - CONFLITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei de 

Recuperação e Falências, preconiza que "A recuperação judicial 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". Motivo pelo qual, sempre que possível, deve-se 

manter o ativo da empresa livre de constrição judicial em processos 

individuais. 2 - É reiterada a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "após a aprovação do plano de recuperação 

judicial da empresa ou da decretação da quebra, as ações e execuções 

trabalhistas em curso, terão seu prosseguimento no Juízo Falimentar, 

mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo Trabalhista" (STJ CC 

100922/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - 2ª Seção - 26/09/2009). 3 - 

Conflito de Competência conhecido e parcialmente provido para declarar a 

competência do Juízo da recuperação judicial para prosseguir nas 

execuções direcionadas contra a empresa recuperanda. (CC 108.457/SP, 

Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), SEGUNDA SEÇÃO, DJe 23/02/2010) CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA - ARRESTO DOS BENS DA EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DAS 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - NECESSIDADE. - PRECEDENTES - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. I - A e. 2ª Seção desta a. Corte, ao sopesar a dificuldade ou 

mesmo total inviabilização da implementação do plano de recuperação 

judicial, decorrente da continuidade das execuções individuais, concluiu 

que, aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, os créditos 

deverão ser executados de acordo com as condições ali estipuladas; II - 

Convalidação da liminar anteriormente concedida, reconhecendo a 

competência do r. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO 

DISTRITAL DE CAIEIRAS/SP. (CC 98264/SP, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E 

EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

1.As decisões provenientes do Juízo Federal da 30ª Vara da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação de reintegração de posse, 

atingem e, por consequência, têm o condão de alterar o plano de 

recuperação da empresa ré que tramita perante o Juízo de Direito da 6ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode admitir em 

razão do princípio maior da preservação da empresa. 2. A matéria 

versada no presente conflito é iterativa no âmbito desta Corte de Justiça 

que, em hipóteses similares, reconhece a competência do Juízo universal 

para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da 

empresa em recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração 

de posse, pois o destino do patrimônio da suscitante - em processo de 

recuperação judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por 

Juízo diverso daquele competente para a recuperação, sob pena de 

prejudicar o funcionamento da empresa, inviabilizando o seu 

restabelecimento. 3. O artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que 

"a decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário", preserva a universalidade do juízo que 

processa a falência ou a recuperação judicial e gera consequente atração 

para o juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida ou 

da empresa em recuperação. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 

137301 RJ 2014/0318676-7 (STJ) Data de publicação: 19/05/2015.) 

Portanto, para não dificultar ou mesmo inviabilizar a implementação do 

plano recuperação da Requerida em razão desta ação individual, o crédito 

aqui reclamado deve ser executado de acordo com as condições 

estipuladas pelo Juízo da universalidade. Nestes termos, declino da 

competência para o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

devendo os autos serem enviados à redistribuição. Ad cautelam, 

suspenda-se o cumprimento da medida concedida nos autos (ID. 

11328919), recolhendo-se o mandado de busca e apreensão caso tenha 

sido distribuído. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 25 de junho de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO)

 

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, propôs a presente Ação 

de Busca e Apreensão em desfavor de Fernanda Feboli Mansano de 

Abreu. Deferida a liminar junto ao ID 12354355, o bem foi devidamente 

apreendido, consoante certidão de ID 13716858. Compareceu a requerida 

junto ao ID 13783575, postulando pela purgação da mora e acostando o 

comprovante de pagamento do valor dado à causa, consoante 

comprovante juntados nos ID’s 13783675, 13783682 e 13783698. Com 

base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o 

Superior Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de 

pagamento da integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, 

não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, 

defiro o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado 

à causa, defiro o pedido de restituição do bem. Expeça-se Mandado de 

Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. Ressaltando que a requerida 

fornecerá os meios para o devido cumprimento do mandado. II – Em 

seguida, intime-se o requerente para que se manifeste sobre o valor 

depositado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014758-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012865-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DUARTE DE MELO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012866-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIS MARIA DE FREITAS MOREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que já decorreu o prazo de parcelamento realizado 

no acordo acostado aos autos, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para se manifestar nos autos quanto ao cumprimento do acordo, 

sendo que seu silêncio importará em quitação do mesmo.É o que me 

cumpre certificar.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013581-03.2016.8.11.0041

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:

EDILSON SOUZA MONTEIRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 de 

fls. 183, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013115-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE TELLES LINO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 de 

fls. 183, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003235-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHOPPING DA MULHER COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA - ME 

(RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para recolher a guia de 

diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do 

depósito da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017702-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELVEN DANIEL MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017702-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: KELVEN DANIEL MIRANDA 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, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012984-34.2016.8.11.0041

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:

BRISA FERNANDA RAMOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que tendo em vista que a data para efetuar o 

pagamento total do acordo realizado há muito já decorreu, desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos a fim de informar o 

cumprimento do acordo realizado, sendo que seu silêncio será 

subentendido que o acordo foi devidamente cumprido.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017624-12.2018.8.11.0041

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:

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - ME (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 7 6 2 4 - 1 2 . 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: DHOMAS 

HENRIQUE DE LIMA FARIA - ME Despacho Vistos etc. I – Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. II – Compulsando os autos verifico que o 

endereço postado na notificação de ID 13776167, é diverso do indicado no 

contrato juntado no ID 13776164, sendo assim não válida a certidão da 

notificação, não restando comprovada assim, a mora do requerido. A 

notificação de forma correta é requisito indispensável para a propositura 

da ação de busca e apreensão. III – Diante disso, intime-se o requerente 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005835-16.2018.8.11.0041

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:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (RÉU)

KELYN TIRLONI (RÉU)

 

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 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014749-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN AYOUB MALOUF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014749-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ALAN AYOUB MALOUF Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Comparece o requerido junto ao ID 13695172, pleiteando a reconsideração 

da decisão de ID 13531648 que deferiu o pedido de liminar de busca e 

apreensão do veículo, objeto do contrato, e citação do réu. Argumenta que 

a notificação constante de ID 13440795 foi direcionada para endereço 

distinto de seu domicílio e residência, além de ter sido recebido por pessoa 

estranha, não sendo a notificação válida, motivo pelo qual pleiteia a 

extinção da demanda. Não obstante os argumentos expendidos pelo 

requerido, verifico nos documentos juntados aos autos pelo Banco 

requerente, ficha cadastral de ID 13440781, na qual consta como 

endereço do requerido o informado na notificação extrajudicial, 

tornando-se válida a notificação apresentada junto ao ID 13440795. Neste 

sentido, manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO 

EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO 

POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E 

APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É 

válida para a comprovação da constituição em mora a notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da 

celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido 

pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter 

aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter 

o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (TJ-MT AI PJE n. 

1000228-82.2017.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em: 22/09/2017, Publicado no DJ Eletrônico 

26/09/2017). Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração do 

requerido junto ao ID 13695150. II – Intime-se, via imprensa, o advogado do 

requerido, para regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias. III – Cumpra a Secretaria o determinado na 

decisão junto ao ID 13531648, com urgência. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016792-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATHER ARAUJO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

GLORIA ARAUJO DA SILVA OAB - 062.174.601-06 (PROCURADOR)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

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 ID.13646696 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017707-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE MAIA SPINOLA (REQUERIDO)

GRAZIELE MAIA SPINOLA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017707-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU REQUERIDO: GRAZIELE MAIA SPINOLA - ME, GRAZIELE MAIA 

SPINOLA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte autora 

para apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada 

p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 13786171, pelo juízo deprecante da Comarca 

de Porto Alegre do Norte - MT, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 25 de junho 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: 1017848-47.2018.8.11.0041

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:

SIMONE ETERNA DE CAMPOS SILVA (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 7 8 4 8 - 4 7 . 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: SIMONE ETERNA 

DE CAMPOS 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, 25 de junho 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: 1018010-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (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 8 0 1 0 - 4 2 . 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: MAX LUIS DE 

ARRUDA 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, 25 de junho 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: 1018024-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FERNANDO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018024-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: THIAGO FERNANDO DA COSTA 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, 25 de junho 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: 1017867-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017867-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DORACI SOARES DA COSTA 

BARBOSA 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, 25 de junho 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: 1017717-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE PAULA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017717-72.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MARIA JOSE DE PAULA CORREA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o exequente 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, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017945-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (RÉU)

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

MARCIA BERTHO SILVA (RÉU)

MARCOS VANOR BERTHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017945-47.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA, ONIWALDO 

MALDONADO DA SILVA, MARCOS VANOR BERTHO, MARCIA BERTHO 

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, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013692-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA FRANCISCA INACIO (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013069-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013834-88.2016.8.11.0041
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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:

CICERO JOSE DIODATO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026518-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNER PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar -se sobre 

a homologação do acordo, conforme petição de id..13657302

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013125-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR HENRIQUE MARTINS DE SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 PARA CITAÇÃO do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar deferida e 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014742-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUSA BEZERRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014484-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 PARA CITAÇÃO do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar deferida e/ou 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014802-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013148-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA AMORIM (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ao contido na petição encartada pela parte autora 

e em análise aos autos verifico que razão NÃO assiste a parte autora pois 

consta na decisão judicial que a mesma servirá de mandado 

desnecessária então a expedição do mesmo, verifico ainda pela simples 

leitura processual que o mandado já foi cumprido diversas vezes, 

entretanto restou infrutífera as tentativas até o momento realizadas nos 

endereços indicados nos autos, desta feita, 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016066-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEYLA LUCIA ROMAN KATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016066-39.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SHEYLA LUCIA ROMAN KATO Despacho Vistos etc. 

Certifique a Sra. Gestora quanto ao cumprimento da decisão proferida 

junto ao ID 11096603. Após, cumpra-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de junho 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: 1006349-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BRITO DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006349-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 
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CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: FABIO BRITO DA MATA Despacho 

Vistos etc. Tendo em vista a informação junto ao ID 11451082, intime-se a 

parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Após, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008278-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008278-71.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: BANCO CATERPILLAR S.A. 

DEPRECADO: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 

Despacho Vistos etc. Defiro o pedido junto ao ID 11519562, 

desentranhe-se de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato, e 

citação do réu, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido, 

declinado às fls. 01, ID 11519562, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC. Autorizo, também, o arrombamento e 

reforço para cumprimento da ordem judicial, se necessário. Ressaltando 

que o comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça 

encontra-se no ID 11519573. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934652 Nr: 51786-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/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 a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls78/80, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071917 Nr: 56225-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA RURIKO MATSUMURA, VALDINÉIA 

RODRIGUES MATSUMURA

 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:

 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.: 785831 Nr: 39706-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 82789 fls. 77, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Centro. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 05, 

onde indica o bairro Chácaras dos Pinheiros para cumprimento; 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126989 Nr: 21752-63.2016.811.0041

 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: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que deem regular andamento ao feito, 

manifestando-se acerca das petições da requerida de fls. 72 e 87/88 e do 

requerente de fls. 74/85.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1125609 Nr: 21161-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA SÃO GERALDO LTDA - ME, FLAVIO 

ARAUJO COSTA, EDNA FÁTIMA ARAÚJO COSTA, GERALDO JOÃO DA 

COSTA, GERALDO JOÃO ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MUTUO DOS LOGISTAIS DO VESTUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença – Execução de 

Honorários (fls. 190/193).

II – Diante da petição do Banco executado com comprovante de 

pagamento às fls. 198/201, e da concordância do exequente às fls. 202, 

tendo em vista o cumprimento integral da obrigação pelo executado, julgo e 

declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do 

CPC.

Custas remanescentes, pagas pelo Banco executado às fls. 201.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 199), e suas 

devidas correções, ao patrono exequente, consoante informações de fls. 

202, por se tratar de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, desapensem-se os autos, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas 
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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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 806477 Nr: 12956-88.2013.811.0041

 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): ROGERIO DE ALENCAR BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo 

constar como: Cumprimento de Sentença.

II – Expeça-se competente alvará para levantamento da quantia depositada 

nestes autos, e suas devidas correções, ao requerido, pelo pagamento da 

condenação do requerente, conforme sentença de fls. 85/90, consoante 

informações de fls. 99.

III – Concedidos ao requerido os benefícios da justiça gratuita às fls. 100, 

logo, suspenso o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios pelo mesmo.

Assim, consoante certidão de trânsito em julgado da sentença de fls. 103, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 990551 Nr: 18716-47.2015.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SINVAL DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 71 e determino o desentranhamento do mandado de 

fls. para a devida busca e apreensão do bem e citação do requerido, nos 

endereços indicados às fls. 60 e 61.

Assim, defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil, 

faça-se constar no mandado.

Indefiro por ora o pedido de arrombamento, posto que a certidão anterior 

de fls. 54 indicou que não foram localizados o bem e o requerido.

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.

Intime-se o requerente para o devido recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, que deverá providenciar através da emissão de guias 

online no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 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.: 1006624 Nr: 26217-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO LELIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 23 e determino o desentranhamento do mandado de 

fls. para a devida busca e apreensão do bem e citação do requerido, no 

endereço ali indicado.

Assim, defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil, 

faça-se constar no mandado.

Indefiro por ora o pedido de arrombamento, posto que sequer houve 

cumprimento de outro mandado.

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.

Intime-se o requerente para o devido recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, que deverá providenciar através da emissão de guias 

online no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 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.: 885457 Nr: 20157-97.2014.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAR BRASIDA DA SILVA

 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:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812079 Nr: 18572-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - 

OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 Vistos etc.

Faça-se o traslado dos documentos mencionados em decisão de fls. 237 

dos autos apensos de n. 46590-12.2012, código 792492, para estes 

autos.

Assim, intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800766 Nr: 7191-39.2013.811.0041

 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: GRASIELY POLIENE CARBONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Em virtude da certidão de fls. 67 acerca da tempestividade da contestação 

apresentada, intime-se o requerente para que se manifeste sobre a 

referida contestação e documentos de fls. 55/65, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1113910 Nr: 16301-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LARA MOURA ME, WANDER LARA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 383826 Nr: 20058-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11097/MT, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, a certidão de fl. 117 foi publicada no DJE, porém mais uma 

vez na publicação não constou o nome do advogado do requerido 

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURÃO, apesar de devidamente 

cadastrado no Sistema Apolo, diante disso remeto para nova publicação, 

intimando a parte requerida/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.: 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 que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10266, 

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.: 50224 Nr: 20097-81.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FARES GREGÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GUIMARÃES 

MAROTTA - OAB:10.856/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 117/121 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 109/111, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que a decisão foi omissa no tocante à sentença de 

extinção da demanda, devendo o autor ser ouvido antes de ser 

reconhecida a prescrição intercorrente.

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.

Veio aos autos o exequente antes de sua extinção, após 15 anos de 

arquivamento da demanda.

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.

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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754895 Nr: 6894-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMAGAYA GASTRONOMIA LTDA EPP, 

SHARLENE UHDRE ZEFERINO, SANDRA UHDRE ZEFERINO, RICARDO 

MARCIO ZEFERINO, RENAN UHDRE ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT

 Vistos etc.

Diante do pleito do exequente de fls. 114/117, intimem-se os executados 

para que se manifestem acerca da referida petição, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para a devida análise 

das petições de fls. 101/108, 111/113, 114/117, 118/122 e posterior 

manifestação dos executados.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779670 Nr: 33153-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMAGAYA GASTRONOMIA LTDA EPP, SHARLENE 

UHDRE ZEFERINO, SANDRA UHDRE ZEFERINO, RICARDO MARCIO 

ZEFERINO, RENAN UHDRE ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA FÁTIMA MARIZZO 

NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 
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OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 99/100 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da decisão proferida às fls. 97, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que houve erro material na mesma ao mencionar perícia 

grafotécnica, pois, necessária a realização de perícia contábil.

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).

Razão assiste ao embargante no tocante ao erro material existente na 

decisão de fls. 97.

Desta feita, ACOLHO os embargos declaratórios opostos para sanar a 

contradição ocorrida, fazendo constar na decisão de fls. 97:

“(...)

I – Converto o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a 

realização de prova pericial no contrato, mormente a perícia contábil, para 

julgamento do feito.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, e 

determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o 

embargante arcar com os honorários periciais, tendo em vista que a 

inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, 

nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

(...)”

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.: 16196 Nr: 2660-03.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S CONSTRUÇÒES CIVIS E ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1165048 Nr: 37942-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA SÃO GERALDO LTDA - ME, FLAVIO 

ARAUJO COSTA, EDNA FÁTIMA ARAÚJO COSTA, GERALDO JOÃO DA 

COSTA, GERALDO JOÃO ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE 

CONFECÇÃO DE CUIABÁ - COOPERLOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a decisão de fls. 166, a manifestação do perito 

nomeado de fls. 172/173, bem como a discordância do requerido às fls. 

187, determino a realização de perícia contábil e nomeio Perito GENILTON 

MOREIRA DA SILVA, contador, com endereço a Rua Presidente Nilo 

Peçanha, 190, Bairro Quilombo, CEP 78.045-085, nesta Capital, telefones: 

(65) 3052-9929 e 9982-4577.

Devendo os requerentes arcarem com os honorários periciais, tendo em 

vista que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus 

financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

conforme consta na decisão de fls. 166, item III, que passou irrecorrida.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 881127 Nr: 17488-71.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, GESSI CARMEN ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Vistos etc.

Mantenho integralmente a decisão de fls. 176.

Ademais, parece que o requerente sequer compulsou aos autos ou leu 

integralmente a referida decisão.

Em petição de fls. 178/183 NÃO cumpre o requerente com a determinação 

contida na mencionada decisão de fls. 176.

Assim, como ali determinado, o requerente deve trazer aos autos a 

integralidade dos contratos que aqui pretende controverter e que 

fundamentam sua pretensão.

Novamente ressalto que é inviável a apresentação de documentos pelo 

requerido, quando o requerente desconhece o que está a pedir em juízo.

Ressalto que o que se trata de documento indispensável, neste caso, são 

os contratos firmados entre as partes e que deram origem à cédula trazida 

novamente às fls. 179/183. Ainda, a decisão de fls. 176 é clara, havendo 

a necessidade de verificação das cláusulas contratadas por ambas as 

partes.

Destarte, com fundamento no art. 282, III, e 284, ambos do CPC, bem como 

Súmula n. 381 do STJ, determino ao requerente que emende a inicial, em 

novo prazo que concedo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, devendo apresentar a integralidade dos contratos em juízo que 

pretende controverter de n. 121608556 e 121608871, que deram origem 

ao contrato de fls. 26/35 e 179/183, bem como dos extratos de pagamento 

para constatação de valores pagos e débito dos requeridos.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 269540 Nr: 1840-95.2007.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO ANTELO E SILVA, CIRLENE DE 

CAMPOS DUARTE ANTELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELLO SILVA - OAB:17802/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9993-B

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 109/111 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 107/108, pleiteando o 

recebimento destes embargos, dando-lhe provimento, por ser a decisão 

contraditória, aduzindo não ter ocorrido a desídia do exequente, ocorrendo 

a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da 

Justiça.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 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:(...) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 140452 Nr: 25007-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA SILVA CAMPOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, diante do Acórdão de fls. 242/247, trazendo aos autos o cálculo do 

débito que pretende executar (devida liquidação de sentença), no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775984 Nr: 29267-91.2012.811.0041

 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: MAURICÉIA CONCEIÇÃO MENDES MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 268/271 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 264/267, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que a decisão foi obscura, visto que o contrato já se 

encontra quitado, pretendendo a anulação ou reforma do julgado, trazendo 

o juízo os valores determinados, líquidos e específicos para que os réus 

possam atendê-los como esperado, ou que seja indicado a quantia exata 

ou o percentual exato a cada um dos requeridos para proceder ao 

respectivo desconto.

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.: 792492 Nr: 46590-12.2012.811.0041

 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: SEBASTIÃO OLIVEIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:140.137/SP

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo para 

constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Traslade-se para os autos apensos da Ação de Busca e Apreensão 

cópia da Sentença de fls. 175/177 e do Acórdão de fls. 223/228.

III – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ, expeça-se competente 

alvará para levantamento da quantia depositada, e suas devidas 

correções, à patrona do requerente, posto que a demanda foi julgada 

improcedente, consoante dados da mesma às fls. 235.

IV – Cumpridos os itens anteriores, diante da certidão de trânsito em 

julgado de fls. 230, dê-se novamente baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826905 Nr: 32805-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 
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OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 73 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 68/72, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 172793 Nr: 21453-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SANTANA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 200 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 184/199, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 714170 Nr: 7291-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIVO DE BRUM CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 76371 Nr: 890-33.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAIME OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729067 Nr: 25043-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, 

VILMAR ANTONIO MENDES, JIAN CARLOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:OAB/MT 16.437, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 756655 Nr: 8782-70.2012.811.0041

 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: GEIVA ROSALINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6.171

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA, para que, o prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste nos autos quanto a petição de fls 178 e os 

cáculos de fls 177/179, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 409472 Nr: 872-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1226778 Nr: 13720-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARMEN SALTON REIS, ANA 

AMÉLIA SALTON REIS, JACIRA SALTON REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-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 devolução da carta precatória para a comarca de origem 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, 
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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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1082913 Nr: 2884-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da carta precatória para a comarca de origem sendo 

que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida a 

ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar aos autos o 

comprovante de pagamento das diligências para condução do Oficial de 

Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1130132 Nr: 23050-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAURICIO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:278.281/SP, HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP, RICARDO ALEXANDRE PEREDI - OAB:235156/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 se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da carta precatória para comarca de origem sendo 

que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida a 

ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar aos autos o 

comprovante de pagamento das diligências para condução do Oficial de 

Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 264262 Nr: 22357-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FAGUNDES FERREIRA, JUSSARA 

CARDOSO FAGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 152009 Nr: 6229-31.2004.811.0041

 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: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA VIBRANTZ, LUIZ CARLOS 

BOSIO, ELIAS ALBERTO VIBRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MÁRIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 912565 Nr: 38578-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 141752 Nr: 26327-71.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 
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sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797515 Nr: 3896-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1064549 Nr: 52981-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-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 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093155 Nr: 7557-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUFINO BAR E RESTAURANTE LTDA EPP, VALTER 

BARBOSA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para se manifestar 

sobre os documentos juntados pelo requerido de fls. 106/120, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 161519 Nr: 12628-76.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOESTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA CARVALHO - OAB:8649, RAFAEL SANCHES - 

OAB:3587-A/MT, RENATO FERREIRA MACEDO - OAB:11.060

 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 parcialmente positiva 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.: 213876 Nr: 23014-34.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ, CECÍLIO FRANCISCO DAS NEVES PINTO, MARIA EDIMÉIA 

AMBRÓSIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 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.: 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

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

quanto a certidão de fls. 243.

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455387 Nr: 26592-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 
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- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA

 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 exequente para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da 

parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora 

encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line”. a fim de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 425565 Nr: 8902-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINEZ PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/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 se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 429098 Nr: 10430-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASSAN HICHAN DARWICHE ME, HASSAN 

HICHAN DARWICHE

 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 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.: 332414 Nr: 3242-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARAUTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS 

PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS LTDA - ME, DIOGO DIAS, 

BÁRBARA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise aos autos, em que pese a parte autora 

informar que as diligências do Sr. Oficial já se encontram pagas, aferi que 

NÃO consta anexada a referida petição nova juntada da Guia e 

comprovante de pagamento para o Bairro Jockei Club, tendo em vista que 

a guia encartada as fls 123 para o referido bairro já foi utilizada conforme 

mandado e certidão encartados as fls 130/132, desta feita 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.: 355938 Nr: 26325-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA, 

EDEM FILIPALDI FILHO, NELIO FERNANDES

 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, 

tendo em vista que a intimação requer o endereço atualizado do 

executado, constando na petição apenas o endereço da parte exequente, 

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.: 407613 Nr: 38876-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORMEX COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA, ELIZA 

GONÇALVES

 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:

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14807 Nr: 4608-14.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO FORROS 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3.365-A/MT

 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 

04/05/2018) requer de dilação de prazo ( 5 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.: 1131007 Nr: 23415-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL RODRIGUES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

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.: 1135926 Nr: 25536-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, VILSON MARINHO RONDON MACIEL, MONISE 

CRISTINA MACIEL ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-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, NA QUAL INFORMA O NÃO 

FORNECIMENTO DE MEIOS, 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 cumprimento via CENTRAL DE MANDADOS, deverá a 

parte autora encartar aos autos o comprovante de pagamento das 

diligências para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o 

art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias on line”. a fim de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068910 Nr: 54941-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMAXIMA TRANSPORTADORA 

MARACAI LTDA ME, FERNANDO DE OLIVEIRA MORAES, JACOB 

ANTUNES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 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.: 987057 Nr: 17177-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROBRAS COMBUSTIVEIS LTDA, JOSE 

HAROLDO RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1017073 Nr: 30607-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALUCE GETRUDE DA SILVA, VICTOR 

ARTHUR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076120 Nr: 58045-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, JOSÉ 

RICARDO LAURINDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-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 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 
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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.: 1100462 Nr: 10750-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL DIAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANNE CREPALDI SILVA - 

OAB:OAB/MT 17257, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/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.: 1101539 Nr: 11137-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JISSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 

EPP, MARIO LUCAS SILVA CAMARGO, UBERALDO FERREIRA DA SILVA, 

MARINA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a realização do acordo enartado as fls 41/43 cujo termino 

se daria em 10/05/2018, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao cumprimento do 

referido acordo, sendo que seu silêncio importará em entendimento de 

quitação da cédula de crédito objeto da presente lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 805047 Nr: 11514-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIONEL SANTOS SALVATICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810023 Nr: 16519-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA MARMORE E GRANITO LTDA - ME, 

FRANCIEL MARCIEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO MARCIEL INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, 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 sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826713 Nr: 32626-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BORGES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 894088 Nr: 25946-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL BADIAS LEQUE EI, GABRIEL BADIAS 

LEQUE, ROCILDA TENORIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028/O, HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/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 Núcleo de Expedição de 

Documentos – NEXPED fls.69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 896644 Nr: 27381-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍRIS CAPILÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 
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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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786159 Nr: 4004-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. B. S. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, 

DANILO DE BRITO SANTOS, JOÃO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297, NELSON FREDERICO KUNZA PINTO - OAB:9297/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796642 Nr: 2997-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. C. PACHECO FILHO LTDA -ME, JEISIMAR 

JANE CAMARÃO PACHECO

 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 sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743314 Nr: 40268-10.2011.811.0041

 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): PLANEJAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - 

LTDA, MARILUCIA RODRIGUES BARREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 716046 Nr: 10121-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA MUNDIAL LTDA, ROSANGELA 

FERNANDES SANTOS SILVA, VENTURA LUCAS DA SILVA

 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 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.: 704238 Nr: 38920-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO PRIME S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS LTDA, ROSSANA 

PATRICIA TAVARES GOMES, LUCINEIDE MORETTI TEIXEIRA

 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, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou nos autos a GUIA de 

recolhimento de diligencia para o Srº. Oficial de Justiça, somente o 

comprovante de pagamento fls.65 impossibilitando assim o cumprimento do 

mandado; Desta feita impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

trazer a GUIA de recolhimento a fim de possibilitar a referida remessa a 

central de mandados no prazo de 5 dias sob pena de extinção e 

arquivamento nos termos do art. 485 ncpc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783852 Nr: 37615-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABORE ALIMENTOS LTDA - ME, ZARNOFE 

RIBEIRO LEITE, ANTONIO ANDREO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 971617 Nr: 9988-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMARE ALEXANDRA DE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 389369 Nr: 24967-91.2009.811.0041

 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): RODRIGO BUENO GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-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 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1098617 Nr: 9988-80.2016.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE VIANA DA SILVA TAVARES 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093249 Nr: 7595-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO LEONEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:29579, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1073625 Nr: 56915-41.2015.811.0041

 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): ELIAS VIRGINIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/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 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1060291 Nr: 51197-63.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1058274 Nr: 50169-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047359 Nr: 45073-64.2015.811.0041

 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): ANGELITA CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-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 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.: 932566 Nr: 50692-09.2014.811.0041

 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): MARCIO GOES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-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 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.: 929947 Nr: 49282-13.2014.811.0041

 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: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 150793-B

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748511 Nr: 165-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON MARTINS DE MAGALHÃES

 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 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748097 Nr: 45386-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINEI SOUZA E SILVA

 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 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.: 748095 Nr: 45384-94.2011.811.0041

 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): SEBASTIÃO ADAUTO CUNHA SOUZA
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 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 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.: 733927 Nr: 30192-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS - PGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO ESPERIDIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 462160 Nr: 30852-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHECCHIN ADVOCACIA E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1157222 Nr: 34771-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão PARCIALMENTE POSITIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC sendo que, em caso de apresentação de NOVO 

ENDEREÇO da parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a 

parte autora encartar aos autos o comprovante de pagamento das 

diligências para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o 

art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias on line”. a fim de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1153691 Nr: 33317-24.2016.811.0041

 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): LUCAS MATOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1130425 Nr: 23179-95.2016.811.0041

 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 JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1082916 Nr: 2887-89.2016.811.0041

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/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 se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 915344 Nr: 40444-81.2014.811.0041

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELTON SANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047615 Nr: 45241-66.2015.811.0041

 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 DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:28.122-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerida, por meio de seu 

procurador, para se manifestar quanto a decisão de fls. 491 e a petição 

do requerente de fls. 494/497, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748204 Nr: 45497-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CAMINHÕES LTDA ME, JOSUÉ ELIAS MELCHERT, ELAINE APARECIDA 

ZDRADEX MELCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

09/05/2018) requer de dilação de prazo ( 5 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.: 839151 Nr: 43680-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELANO SOARES GONDIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante da certidão do Oficial de Justiça, vinda à fl. 76, dando 

conta da impossibilidade de localizar os executados, aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Bem 

ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.687 

– MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante de fls. 78 e, para tanto, ordeno que 

se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito (...) constituo como Termo 

de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se a executada, dando-lhe ciência do arresto formalizado, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.II – Intime-se o exequente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, procedendo à citação da empresa executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento da ação. 

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.: 1084768 Nr: 3720-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO TAURINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, no tocante aos 

contratos de empréstimo questionados pelo autor, operações de 

empréstimo de nº 848181181, 852415264, 851024021 e 843171287, 

mantenho os juros remuneratórios contratados; mantenho a capitalização 

mensal nos contratos, uma vez que devidamente contratada; e mantenho 

os seguros contratados pelo autor, nas operações de crédito de n. 

846677572, no valor de R$ 45,44 e na operação de crédito de n. 

848181181, no valor de R$ 6.574,64, uma vez que não sendo verificada 

nenhuma ilegalidade. Condeno o requerente no pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do montante dado à causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404598 Nr: 36176-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DROGARIA LTDA - ME, ALTIERES LEMES 

MADRUGA, ROQUE VILELA MADRUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o transcurso do prazo sem efetivar a citação dos executados 

se deu única e exclusivamente por desídia do exequente, que deixou 

transcorrer prazo superior ao prazo prescricional do título sem efetivar a 

citação, que poderia ter sido realizada utilizando-se dos mecanismos e 

procedimentos que o Código de Processo Civil disponibiliza, como por 

exemplo, a citação por edital. Ressalta-se, que esta deveria ter sido 

realizada dentro do prazo prescricional do título executivo.Assim, não há 

contradição a ser sanada.Com efeito, que pretende o 

embargante/exequente é a reapreciação dos autos, conforme fundamento 

da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na sentença 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Ademais, entendo que a sentença deveria ser combatida através 

do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 908199 Nr: 35667-53.2014.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BENEDITO DE AMORIM JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 Vistos etc. (...) Diante dos substanciosos argumentos expendidos, tenho 

que o pedido merece prosperar.Com efeito, reconhecida a competência do 

Juízo pela prevenção, declarando-se a conexão, deve ser revogada a 

liminar inicialmente deferida.Com essas considerações, conheço do 

embargos declaratórios e acolho os mesmos, fazendo constar da decisão 

o seguinte: (...) Tendo sido a referida ação recebida e despachada em 

primeiro lugar, em 13/05/2013, consoante se extrai do sistema Apolo, 

firmou-se a competência do referido juízo pela prevenção.Assim, revogo a 

liminar de busca e apreensão deferida à fl. 25.Remetam-se, imediatamente, 

pois, os presentes autos ao Juízo 3ª Vara Especializada de Direito 

Bancário para serem processados e julgados, simultaneamente, 

evitando-se assim decisões conflitantes, consoante regra contida no 

caput e parágrafo 1º do artigo 55 do Novo Código de Processo 

Civil.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 982183 Nr: 15049-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, SANGO 

KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se conforme determinado à fl. 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1086937 Nr: 4693-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:5.222 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A

 Vistos etc.Banco Mercantil do Brasil S/A apresentou às fls. 158/163, 

Embargos de Declaração da decisão proferida às fls. 156/157 dos autos, 

(...) Assim, verificada a existência de erro ou omissão na decisão 

embargada, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e acolho os 

mesmos, para rever meu entendimento no tocante à suspensão 

determinada às fls. 156/157.E para tanto, determino o prosseguimento 

destes embargos à execução, mantendo os efeitos suspensivos 

determinados à fl. 149 em relação à execução apensa (Feito nº 

15049-53.2015 – código: 982183).Não vejo como a concessão do efeito 

suspensivo não impedir a penhora.Com efeito, um dos requisitos para a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é exatamente 

a segurança do Juízo, pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea 

suficiente.Assim, seria um contrassenso conceder os efeitos da 

suspensão à execução e ainda assim, seguir com os procedimentos da 

penhora.De forma que entendo que a execução apensa deve aguardar o 

julgamento dos presentes embargos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 349109 Nr: 19418-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

 Apesar de não ter sido devidamente intimado o banco para o cumprimento 

espontâneo da obrigação, o banco compareceu à fl. 177, acostando o 

comprovante de depósito do débito de fl. 178.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado pelo 

banco, petição de fl. 179, tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, oficie-se à Conta Única determinando a 

transferência e vinculação do montante penhorado no rosto dos autos à fl. 

170 (R$ 18.628,97), para a conta judicial dos autos 

34844-97.2017.811.0001, em trâmite perante o 1º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá, que possui como promovente: Eliezer Silva de Oliveira e como 

promovido: Ailton Alves Aguiar, com os rendimentos parciais creditados 

no período.

 Após, expeça-se alvará do valor remanescente depositado na Conta 

Única, em favor do exequente, na forma indicada à fl. 179, em favor da 

patrona do exequente, de acordo com os poderes conferidos na 

procuração de fl. 31, com os rendimentos parciais creditados no período.

 Em seguida, desapensem-se 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.: 340586 Nr: 10883-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ALVES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:11.959-B-MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE 

DALPIAN - OAB:9.066/MT

 Vistos etc.

I – Diante da certidão emitida à fl. 159, faço constar apenas o seguinte: 

apesar da análise amiúde realizada pela douta Gestora, não verificou que 

este Juízo na decisão de fl. 157 determinava apenas e tão somente a 

retificação do mandado no que se referia à “citação”, especificando a 

referida decisão que, trata-se sim de mandado de busca e apreensão, do 

bem descrito na exordial, conforme determinado na sentença à fl. 134-v, 

que transitou em julgado conforme certidão de fl. 154, não cabendo à esta 

altura citação da parte requerida para contestar a ação, conforme consta 

do mandado de fl. 148, 150. Com efeito, o feito já foi sentenciado, o 

requerido, ora executado, já compareceu aos autos, tendo inclusive 

apresentado contestação às fls. 25/34.

II – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 154. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Banco Finasa S/A e como executado: 

Ailton Alves Aguiar.

III – Intime-se, pessoalmente, o banco 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, sob pena de seu 

silêncio ser interpretado por desinteresse no prosseguimento da ação.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800697 Nr: 7120-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE SOUZA ME, CARLOS 

CESAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 103 e suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se na Secretaria manifestação da parte interessada.

 Decorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante 

determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820070 Nr: 26307-31.2013.811.0041

 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: SAVELL AUTO MOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 Vistos etc.

I – Diante da concordância do requerente com o montante indicado pelo 

banco como devido ao mesmo, defiro o pedido de levantamento dos 

valores depositados, vindo às fls. 1135/1136. E para tanto, expeça-se 

alvará em favor do requerente, na pessoa de seu patrono, tendo em vista 

os poderes conferidos na procuração de fl. 14, via transferência 

bancária, na forma indicada à fl. 1136, com os rendimentos creditados no 

período.

II – Intime-se o banco requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

especificamente acerca dos valores indicados pelo requerente à fl. 1137, 

no montante de R$ 290.780,60, conforme tabela apresentada na exordial 

às fls. 06/07, esclarecendo especialmente sobre o destino do referido 

numerário e de que forma foram liberados os indicados saldos, sob pena 

de seu silêncio ou inexatidão ocasionarem na apuração do saldo que 

futuramente constituirá título executivo judicial, consoante determina o art. 

550 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 961736 Nr: 5555-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA 

- OAB:6.571/MT

 Vistos etc.

Intime-se o douto patrono exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do depósito efetuado pelo banco às fls. 244/248, 

promovendo o andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sendo seu silêncio interpretado 

por desinteresse no recebimento dos honorários depositados e 

consequente extinção e arquivamento da ação.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 373290 Nr: 9701-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE PROMOTORA DE CRÉDITOS 

ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos observo que apesar do deferimento do pedido 

do exequente para consulta dos bens da executada, via sistema Renajud 

(Detran/MT), decisão de fl. 91, não houve a efetiva consulta. Assim, 

procedo à referida consulta, cuja resposta acompanha a presente 

decisão.

 II – Defiro o pedido de fl. 101. E para tanto, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção de bens que guarnecem a sede da 

empresa executada, devendo o mandado ser cumprido no endereço 

indicado à fl. 101, efetuando-se a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do débito exequendo.

Após, intime-se a executada.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840406 Nr: 44780-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9.623

 Vistos etc.

Tendo em vista que os valores bloqueados, via arresto, junto ao sistema 

Bacen/Jud, fls. 51/56, se encontram sofrendo rendimentos junto à Conta 

Única, inexistindo prejuízo ao executado, determino que aguarde-se o 
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prazo recursal da decisão proferida às fls. 87/89.

Após, expeça-se o competente alvará ao executado, conforme 

determinado no item III da decisão de fls. 73/74, na conta bancária indicada 

à fl. 92, com os rendimentos creditados no período.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820734 Nr: 26961-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJBS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, JOÃO DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos etc.

I – Desapensem-se estes autos dos autos da execução de n. 

3056-18.2012 (código: 751309), tendo em vista tratar-se de títulos de 

crédito diversos, tendo banco distinto no polo passivo.

II – Proceda a Secretaria ao apensamento do feito à ação de execução 

(Feito n. 4004-68.2012 – código: 786159).

III – Traslade-se cópia da sentença proferida às fls. 72/78 e decisão 

monocrática proferida pelo E. Tribunal de Justiça às fls. 104/106, para os 

autos da execução (Feito n. 4004-68.2012 – código: 786159).

IV – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 108. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Nelson Frederico Kunze Pinto e como 

executado: Banco do Brasil S/A.

V – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 111/112. Após, as retificações determinadas no item 

I, intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 VI – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno 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.

VII – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751309 Nr: 3056-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. B. S. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, 

JOÃO DO CARMO, DANILO DE BRITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 Vistos etc.

I – Desapensem-se estes autos dos autos dos embargos à execução de 

n. 26961-18.2013 (código: 820734), tendo em vista tratar-se de títulos de 

crédito diversos, tendo banco distinto no polo passivo.

II – Expeça-se o mandado de penhora, avaliação e remoção do bem 

relacionado à fl. 72, de propriedade dos executados, conforme 

determinado à fl. 81.

III – Após, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 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.: 774119 Nr: 27303-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - OAB:20293/E, 

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - 

OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelos Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, do executado:

 - César Augusto Burttet, CPF n° 423.114.970-49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se a 

parte autora para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução dos autos à Comarca de Origem.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1040920 Nr: 42037-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 (...)Tendo em vista que a parte autora foi devidamente intimada para 

manifestar nos autos em janeiro/2016, permanecendo inerte, inclusive 

havendo decurso de mais de 02 (dois) anos da intimação sem qualquer 

impulso/andamento processual. Nos termos dos artigos 338 e 339, §1 do 

Código de Processo Civil, deixo de analisar as demais alegações e 

pedidos do requerente, por estarem prejudicados. Pelo exposto, julgo 

extinto o processo, sem pronunciamento do mérito, na forma da previsão 

contida no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ser o 

requerido Banco Santander S/A parte ilegítima para figurar no polo passivo 

da demanda, em relação ao requerente.De consequência, condeno o 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

requerido, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, 

em decorrência do princípio da causalidade, nos termos do §2° do artigo 

85 do Código de Processo Civil, obrigação esta que ficará suspensa tendo 

em vista ser o requerente beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50.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.: 739342 Nr: 35985-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO, JOSUÉ 

FRANCISCO DO NASCIMENTO JÚNIOR, JOELTON CLEISON ARRUDA DO 

NASCIMENTO, JOSIANE RUTH ARRUDA DO NASCIMENTO PERTELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O, JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - OAB:10.435 / MT, NATALIA 

RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12.048 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos 

Morais e Materiais com pedido de Tutela Antecipada em fase de 
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cumprimento de sentença promovida por Eleonora de Arruda Nascimento e 

outros, em face de Banco do Brasil S/A, em curso neste juízo.Trata-se de 

processo sentenciado às fls. 142/148, com trânsito em julgado às fls. 

369(...)É o relatório.Fundamento e Decido.A exceção de pré-executividade 

serve somente para as hipóteses elencadas no art. 803 do CPC, ou seja, 

só tem cabimento quando os pressupostos processuais da execução são 

detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar 

a executividade do título.Acerca de seus argumentos, tenho tão somente 

que as matérias já foram analisadas, tratando-se de coisa julgada, atingida 

pela preclusão, não havendo mais o que se discutir acerca dos temas.A 

coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5º, 

inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito 

adquirido e a coisa julgada.O Código de Processo Civil em seu artigo 502 

disciplinou acerca da coisa julgada.Ademais, toda a demora e discussão 

residem exatamente no fato do banco executado utilizar-se de todos os 

mecanismos e recursos cabíveis e possíveis, ocasionando a morosidade 

na satisfação do débito.Tendo em vista que todo o alegado já foi matéria 

analisada nos autos, tratando-se de coisa julgada.Com efeito, diante da 

sentença proferida, devidamente transitada em julgado, exauriu a 

jurisdição deste Juízo.Neste sentido:J. Frederico Marques escreveu: “A 

coisa julgada formal consiste na preclusão máxima de que fala a doutrina, 

visto que impede qualquer reexame da sentença como ato processual, 

tornando-a imutável dentro do processo”. (Instituições de direito 

processual civil, 1960, v.5, p.41).Por tais razões, REJEITO a exceção de 

pré-executividade, e de consequência, determino o arquivamento do 

feito.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 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.: 789772 Nr: 43798-85.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIADOS PCG-BRASIL MULTCARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/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 a parte autora para manifestar nos autos sobre a petição de fls. 

118, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do 

art.485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1010478 Nr: 27778-14.2015.811.0041

 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): VICENTE LOPES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 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 na 

inicial o endereço para o Bairro SANTA IZABEL, expedido o mandado de 

Busca e Apreensão foi encartada aos autos o Mandado e certidão as fls 

36/38 e 44/46, ambos negativos; intimada a parte autora para providenciar 

o pagamento, a parte autora encartou por duas vezes a guia de 

pagamento para o bairro JD CALIFORNIA, entretanto NÃO CONSTA nos 

autos qualquer endereço para o bairro Jd Calfifornia, desta feita 

NOVAMENTE ante o ora relatado bem como a guia de pagamento de 

diligência n°. 33987 e 21328 DIVERGEM do endereço indicado nos autos 

fls. 40; 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 completo constante na Guia (JD 

CALIFORNIA) e/ou a Guia de pagamento para o endereço constante nos 

autos (SANTA IZABEL), 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.: 79016 Nr: 2084-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castro & Carvalho Ltda., VALDIR PEREIRA DE 

CASTRO, ADELAIDE C. DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc.Banco Bandeirantes S/A apresentou às fls. 127/128, Embargos 

de Declaração da sentença proferida às fls. 123/126 (...) Com efeito, que 

pretende o embargante/exequente é a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada 

na sentença guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida.Ademais, entendo que a sentença deveria 

ser combatida através do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar 

nestes autos.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1166970 Nr: 38799-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a estes 

autos do valor penhorado e transferido, encaminhando-se cópia do 

documento de fls.31.

Após, aguarde-se a suspensão determinada nos autos dos embargos à 

execução apensos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1233988 Nr: 16233-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 Vistos etc.(...) Assim, devem os benefícios da assistência judiciária 

gratuita serem estendidos à execução, uma vez presentes as 

características de sua hipossuficiência.De forma que fica suspensa a 

obrigação ao pagamento de custas e honorários advocatícios por ser o 

embargante beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei 

n. 1.060/50.Não merecendo desta forma guarida os argumentos do banco 

de que o montante do débito está em aproximadamente R$ 

8.525,76.Presentes assim os requisitos legais estabelecidos no texto 

normativo do art. 916 do CPC, defiro o pedido manejado em audiência, fl. 

20.Intime-se o banco embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer 

aos autos o cálculo do débito atualizado, deduzindo-se o valor bloqueado 

na execução, R$ 3.258,53, que também deverá ser corrigido, uma vez que 

se encontra sofrendo rendimentos junto à Conta Única.Após, intime-se o 

embargante para efetuar o cumprimento do art. 916 do CPC, pagando o 

remanescente apurado pelo banco, em 06 (seis) parcelas, mensais, com 

vencimento para o dia 10 de cada mês, conforme solicitado, mediante guia 
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de depósito junto à Conta Única, efetuando a devida comprovação do 

pagamento nos autos.Assim, suspendo os presentes embargos e a 

execução apensa, pelo prazo do cumprimento do art. 916 do CPC.Após, 

voltem-me os autos em conclusão. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 897660 Nr: 28059-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA ME, SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA, NILDO 

FERNANDES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Vistos etc.I – Diante da certidão do Oficial de Justiça, vinda à fl. 93, dando 

conta da impossibilidade de localizar o executado Nildo Fernandes Silveira, 

aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso 

I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Bem ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante 

as disposições do Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro 

o pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls. 96 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 (...) que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados (...) constituo como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se a executada, dando-lhe ciência 

do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação 

ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.II – Intime-se o banco 

exequente para providenciar o andamento do feito, efetivando a citação 

dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo silêncio interpretado 

como desinteresse na ação, consoante determina o artigo 485, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 180240 Nr: 27454-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI ANTUNES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 quanto 

a devolução da carta precatória de fls.107/129, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017239-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NEGRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017239-64.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Vera Lucia 

Negri ingressou com Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Abuso de 

Direito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência em face de Banco Pan S/A. Afirma a requerente que em 

22/10/2013 adquiriu uma geladeira no valor de R$ 4.537,77, utilizando-se 

do cartão de crédito do requerido n. 4346********9032, que são 

descontadas mensalmente de sua folha de pagamento, tendo quitado até o 

momento 58 parcelas, bem como dois pagamentos avulsos. Que apesar 

dos pagamentos exorbitantes que totalizam R$ 17.019,88, ainda deve ao 

requerido R$ 5.300,00 à vista para quitação do débito, e não conseguiu 

negociar extrajudicialmente. 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, a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da 

justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça 

e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a 

mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito. 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, 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. Cite-se o requerido 
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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, 25 de junho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017507-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ogenir benedito santos carvalho (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017507-21.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 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 conseqüências 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). III – Em que pesem os 

argumentos expendidos pela requerente em sua inicial, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido de tutela antecipada após a resposta do 

Banco requerido. IV – 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, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017574-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO TIMOTHEO DA CUNHA PAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017574-83.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência da integralidade do contrato 

firmado entre as partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com 

relação aos fatos narrados pelo requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO 

PACTUADAS: CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, 

TAXA DE JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. 

PEDIDOS FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A 

RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE 

ADESÃO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. 

DECISÃO AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO 

PROBATÓRIO NOS AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS 

NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO 

CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição 

inicial de ação revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada 

de cópia do contrato revisando. 2. Faltando documento indispensável ao 

ajuizamento da ação (art. 283, CPC), não ocorre a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor decorrentes daquele 

documento faltante. (TJ-PR - AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri 

Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 614) (grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando o requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos 

artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do 

STJ, determino ao requerente que emende a inicial, e traga aos autos a 

integralidade do contrato que pretende controverter, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao que indefiro 

a apresentação deste pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 25 de junho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017768-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017768-83.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 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 conseqüências 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 
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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). III – Em que pesem os 

argumentos expendidos pela requerente em sua inicial, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido de tutela antecipada após a resposta do 

Banco requerido. IV – 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, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001431-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER DROSGHIC MENDOZA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001431-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ESTHER DROSGHIC MENDOZA SOARES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Devidamente intimada para o pagamento do 

débito, a executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução. Defiro o pedido de penhora on-line constante junto ao 

ID 10724582, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado em 31/10/2017 - R$ 29.605,04 (vinte e nove 

mil seiscentos e cinco reais e quatro centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes a executada: Esther 

Drosghic Mendoza Soares – CPF nº 481.921-711-91, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central. 

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027636-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CATARINA DA CONCEICAO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027636-22.2017.8.11.0041 Despacho 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. 

A/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018124-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREIDE OLIVEIRA DE NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018124-15.2017.8.11.0041 Despacho 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. 

A/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018833-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIVINO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018833-50.2017.8.11.0041 Despacho 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. 

A/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019214-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DAS FOLHAS COMERCIO DE HORTALICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019214-58.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: VALE DAS FOLHAS COMERCIO DE HORTALICAS LTDA - ME 

Decisão Interlocutóoria Vistos etc. I – Banco Bradesco S/A apresentou 

junto ao ID 11145844, Embargos de Declaração da decisão proferida no ID 

10999282, alegando contradição na referida decisão, pugnando ao final 

pelo acolhimento dos presentes embargos e o aclaramento do decisum. 
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Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery 

Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no 

tocante a suposta contradição constante na decisão proferida no ID 

10999282. Aduz o banco embargante que a decisão foi contraditória ao 

determinar a citação da embargada para purgar a mora no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo que na mesma decisão determinou-se que os prazos 

serão contados da execução da liminar, posto que, se os prazos se 

contam a partir da execução da liminar, não é necessária a citação da ré 

para purgar a mora. Requer o reparo na decisão ora embargada, 

pleiteando ao final o acolhimento dos presentes embargos. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo banco embargante, tenho que 

não merece acolhimento. Compulsando os autos, quanto à alegação do 

embargante da suposta contradição, entendo que a referida decisão foi 

clara ao determinar a citação para a purgação da mora, consoante a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04. 

Sendo assim, o pedido do embargante não merece prosperar. Não 

vislumbro no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a 

ser sanada através dos embargos. Isto posto recebo os Embargos de 

Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão. II – Intime-se o autor para manifestar acerca 

da certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 

12834452, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de junho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001669-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (RÉU)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (RÉU)

RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(RÉU)

JOSEMAR PROCOPIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001669-72.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Manifestem-se os 

requeridos/embargantes acerca da Impugnação aos Embargos Monitórios, 

ID 10870464, no prazo legal. Após, certifique-se o necessário e retornem 

os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032626-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

MARCIA MARIA CALDAS D OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032626-56.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Desta feita, defiro 

apenas o pedido de suspensão da ação de ID 11974437. Suspendo o feito 

até 15/12/2024, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 25 de 

junho 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: 1024943-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024943-65.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: NELSON RIBEIRO DOS SANTOS Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Chamo o feito à ordem. I – Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou o demonstrativo da planilha do débito do requerido na 

petição inicial. Diante disso, tendo em vista os dados informados, o valor 

para a purgação da mora será o valor dado à causa. 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 HONDA/ CIVIC SEDAN LXL SE 

1.8, Ano Fabricação/Modelo 2011, Chassi 93HFA6660BZ122790, 

Renavam 00330511637, Placa NJT-4883, Cor CINZA, 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. 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. 

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. III – Tendo em vista que 

o requerido compareceu espontaneamente nos autos, apresentando 

contestação e documentos. Ressalto que a análise da manifestação do 

requerido somente pode ser feita após o cumprimento da liminar, 
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consoante disposição do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69. AT/Cuiabá, 25 

de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017799-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017799-83.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 

Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, 

defiro a liminar para que o requerido apresente, no prazo da resposta, 

todos os contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, 

bem como demonstrativo das operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais do cartão de crédito de todo o período contratado). III – 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consignando no mandado a advertência do art. 400 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017807-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (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. 

1017807-80.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 

Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, 

defiro a liminar para que o requerido apresente, no prazo da resposta, 

todos os contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, 

bem como demonstrativo das operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais do cartão de crédito de todo o período contratado). III – 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consignando no mandado a advertência do art. 400 do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 de 

junho 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: 1018032-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO NASCIMENTO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018032-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RENATO 

NASCIMENTO BRANDAO 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 1.0 

8V FLEX, Ano Fabr icação/Modelo 2009/2010,  Chass i 

9BD17164LA5569100, Placa NKV-7437, 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. 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. Ressaltando que o requerente fornecerá os meios ao Sr. 

Oficial de Justiça para o devido cumprimento do mandado. 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, 25 de junho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035195-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ FERREIRA DA CUNHA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035195-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: CELSO LUIZ FERREIRA DA CUNHA 

JUNIOR Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com 

a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o 

executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende 

o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no 

mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. 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. 4. 

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. 5. 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. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 
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sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020367-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA MULLER CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020367-29.2017.8.11.0041. AUTOR: TAMARA MULLER CARVALHO RÉU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS SENTENÇA 

Vistos etc. Tamara Muller Carvalho devidamente qualificada e 

representada por seu advogado, ajuizou Medida Cautelar de Exibição de 

Documento em desfavor de Banco Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento devidamente qualificado nos autos, expondo e requerendo o 

seguinte. Aduz que em meados do mês de abril/2017 possuía em sua 

conta bancária, denominado “Empréstimo CREFISA”, totalizando R$ 

1.276,21 (mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos). Que 

o pagamento foi realizado via desconto, da seguinte forma: uma parcela 

no valor de R$ 815,63, uma parcela no valor de R$ 321,90 e uma parcela 

no valor de R$ 138,95. Que não teve acesso ao contrato, apesar dos 

descontos em sua conta bancária. Que solicitou cópia do referido contrato 

firmado entre as partes, conforme protocolo de atendimento nº 

201740365985, todavia, não obteve sucesso. Pede os benefícios da 

justiça gratuita. Pede que ao final seja a ação julgada procedente, no 

sentido de que seja determinado ao banco requerido a exibição do 

contrato celebrado pelas partes que originou os descontos informados 

com denominação “empréstimo Crefisa”, pedindo assim, a citação do 

banco para responder aos termos da presente cautelar, a qual espera 

ver, ao final, julgada procedente, cominando-se ao requerido as 

penalidades da sucumbência. Deu a causa o valor de R$ 15.314,52 

(quinze mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos). À 

exordial acostou documentos. Pela decisão de Id 8679258 foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita e foi deferida a liminar para que a parte 

requerida apresentasse no prazo de resposta cópia do contrato firmado 

entre as partes, determinando ainda a citação do banco requerido para os 

termos da ação. Devidamente citado, compareceu o banco requerido aos 

autos apresentando contestação, petição de Id 9113707. Em sua defesa 

argumenta o banco preliminarmente a carência da ação por suposta falta 

de interesse processual, sob o argumento de que deveria a requente 

comprovar a recusa administrativa do banco em fornecer cópia dos 

documentos. Adentrando ao mérito, argumenta o banco requerido a 

improcedência da ação, que jamais se negou a fornecer os documentos, 

que os documentos são comuns às partes, o dever de cumprimento do 

contrato, a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, a 

impossibilidade de condenação da ré em custas e honorários advocatícios 

e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Acostou os 

documentos constantes no Id 9113723, qual seja, o Contrato de 

Empréstimo Pessoal de nº 040400044524; o documento constante no Id 

9113737, qual seja, o Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 

040400044660; o documento constante no Id 9113759, qual seja, o 

Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400045123; o documento 

constante no Id 9113783, qual seja, o Contrato de Empréstimo Pessoal de 

nº 041330013188; o documento constante no Id 9113796, qual seja, o 

Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 041330013397; o documento 

constante no Id 9113823, qual seja, o Contrato de Empréstimo Pessoal de 

nº 041330013708; e os demonstrativos de débitos acostados nos Id 

9113737, 9113759, 9113783, 9113796, 9113823, 9113856, 9113867, 

9113881, 9113896, 9113910, 9113928, 9113953, 9113965, 9113977, 

9114039, 9114099 e 9114115. Intimada a impugnar a contestação, a 

requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestar, conforme certidão 

de Id 13087994. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

Fundamento e decido. As questões aqui postas em debate não estão a 

exigir dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente de 

direito, justificando o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de ação cautelar 

de exibição de documento proposta por Tamara Muller Carvalho em face 

Banco Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a 

primeira obrigar o banco requerido a fornecer-lhe cópia do contrato 

firmado entre as partes que deu origem ao desconto denominado 

“Empréstimo CREFISA”, totalizando R$ 1.276,21 (mil duzentos e setenta e 

seis reais e vinte e um centavos), na conta bancária da requerente. 

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação. Em sua 

defesa, alega o requerido, preliminarmente, a carência da ação, por falta 

de interesse processual, uma vez que poderia ter realizado o pedido 

administrativamente, estando todos os documentos à disposição da 

requerente junto à agência bancária, pedindo o acolhimento da preliminar e 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Inconsistente a preliminar. 

Com efeito, está consolidado na jurisprudência que não se exige prova de 

recusa de entrega do documento extrajudicialmente, principalmente 

quando se trata de relação de consumo, por ser direito do consumidor o 

acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao negócio 

jurídico celebrado. Logo, não se evidencia a alegada carência de ação, 

por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial 

requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a 

preliminar de carência de ação. Adentrando ao mérito, argumentou a 

improcedência da ação, que jamais se negou a fornecer os documentos. 

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco requerido, 

tenho que o pedido da requerente merece prosperar, uma vez que o que 

objetiva aqui é a exibição dos documentos. Está consolidado na 

jurisprudência que não se exige prova de recusa de entrega do 

documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata de relação 

de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao contrato e todas 

as informações relacionadas ao negócio jurídico celebrado. Com o 

procedimento de exibição de documento objetiva a parte autora a busca 

de elementos que possibilitem alcançar prova que pode ser tanto perante 

a própria parte requerida, como diante de um terceiro que esteja em poder 

do documento. A ação cautelar de exibição, prevista no art. 844 do Código 

de Processo Civil, segundo o comentário do processualista Nelson Nery 

Júnior, é um procedimento pelo qual o interessado em propor futura ação 

“contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de conhecer teor de 

documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se deste 

procedimento preparatório para obter os dados que necessita e arma-se 

contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do 

autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e 

necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à 

obtenção do desiderato que pretende.” (Código de processo Civil 

Comentado, 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há 

entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da 

desnecessidade de prova do requerimento administrativo como requisito 

para a ação, considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à 

justiça, previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos 

termos do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter 

documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição 

financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já 

encontra pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO 

ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 333 de 719



oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem 

de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. Com 

isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. Compulsando os autos 

observo que o banco acostou à defesa cópia do Contrato de Empréstimo 

Pessoal de nº 0404000444524, firmado entre as partes, para desconto na 

conta corrente de nº 19281-3, agência de nº 2960-2, no valor de R$ 

1.200,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 321,90, com vencimento a 

partir de 31/03/2017 até 28/02/2018, documento de Id 9113723; cópia do 

Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400044660, firmado entre as 

partes, para desconto na conta corrente de nº 19281-3, agência de nº 

2960-2, no valor de R$ 500,00 a ser pago em 08 parcelas de R$ 138,95, 

com vencimento a partir de 31/03/2017 até 31/10/2017, documento de Id 

9113737; cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400045123, 

firmado entre as partes, para desconto na conta corrente de nº 19281-3, 

agência de nº 2960-2, no valor de R$ 1.000,00 a ser pago em 12 parcelas 

de R$ 237,73 com vencimento a partir de 28/04/2017 até 28/03/2018, 

documento de Id 9113759; cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 

041330013188, firmado entre as partes, para desconto na conta corrente 

de nº 19281-3, agência de nº 2960-2, no valor de R$ 3.000,00 a ser pago 

em 12 parcelas de R$ 815,63, com vencimento a partir de 31/03/2017 até 

28/02/2018, documento de Id 9113783; cópia do Contrato de Empréstimo 

Pessoal de nº 041330013397, firmado entre as partes, para desconto na 

conta corrente de nº 19281-3, agência de nº 2960-2, no valor de R$ 

2.000,00 a ser pago em 12 parcelas de R$ 515,34, com vencimento a 

partir de 28/04/2017 até 29/03/2018, documento de Id 9113796; cópia do 

Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 041330013708, firmado entre as 

partes, para desconto na conta corrente de nº 19281-3, agência de nº 

2960-2, no valor de R$ 762,75, a ser pago em 01 parcela de R$ 1.660,61, 

com vencimento em 15/12/2017, documento de Id 9113823 e respectivos 

demonstrativos de débito acostados. Apesar de devidamente intimada a 

impugnar a contestação, bem como, os documentos acostados a 

requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestar, conforme certidão 

de Id 13087994. Necessário se faz a condenação do requerido ao 

pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao 

ajuizamento da ação, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, 

portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido 

a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 

1. A ação cautelar de exibição de documento não se presta para o exame 

a respeito de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente 

realizada entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal 

consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os 

documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de 

cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios 

devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los 

administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). DISPOSITIVO Em face 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando-a satisfeita, 

diante da apresentação de cópia dos contratos firmados entre as partes, 

(cópia dos contratos firmados entre as partes, qual sejam, o Contrato de 

Empréstimo Pessoal de nº 0404000444524, documento de Id 9113723; 

cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400044660, 

documento de Id 9113737; cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 

040400045123, documento de Id 9113759; cópia do Contrato de 

Empréstimo Pessoal de nº 041330013188, documento de Id 9113783; 

cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 041330013397, 

documento de Id 9113796; cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 

041330013708, documento de Id 9113823 e respectivos demonstrativos 

de débito acostados (Id 9113856, 9113867, 9113881, 9113896, 9113910, 

9113928, 9113953, 9113965, 9113977, 9114039, 9114099 e 9114115), 

documento que alude o pedido contido na inicial. Condeno o banco 

Requerido no pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 4º do art. 85 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se à 

requerente os documentos apresentados pelo requerido, acostados à 

defesa (cópia dos contratos firmados entre as partes, qual sejam, o 

Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 0404000444524, documento de Id 

9113723; cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400044660, 

documento de Id 9113737; cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 

040400045123, documento de Id 9113759; cópia do Contrato de 

Empréstimo Pessoal de nº 041330013188, documento de Id 9113783; 

cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 041330013397, 

documento de Id 9113796; cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 

041330013708, documento de Id 9113823 e respectivos demonstrativos 

de débito acostados (Id 9113856, 9113867, 9113881, 9113896, 9113910, 

9113928, 9113953, 9113965, 9113977, 9114039, 9114099 e 9114115), 

substituindo-os por fotocópia. Após, 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. M/Cuiabá, 25 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018477-55.2017.8.11.0041. AUTOR: MARLENE DO CARMO SANTIAGO 

OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. SENTENÇA Vistos etc. Marlene do 

Carmo Santiago Oliveira devidamente qualificada e representada por seu 

advogado, ajuizou Medida Cautelar de Exibição de Documento em 

desfavor de Banco Pan S/A devidamente qualificado nos autos, expondo 

e requerendo o seguinte. Aduz que é consumidora da instituição 

financeira requerida, tendo celebrado operações de crédito consignado e 

cartão de crédito. Que não teve acesso à cópia dos contratos firmados 

entre as partes, o que ensejou a distribuição da presente ação. Pede os 

benefícios da justiça gratuita. Pede que ao final seja a ação julgada 

procedente, no sentido de que seja determinado ao banco requerido a 

exibição de todos os contratos firmados entre as partes, pedindo assim, a 

citação do banco para responder aos termos da presente cautelar, a qual 

espera ver, ao final, julgada procedente, cominando-se ao requerido as 

penalidades da sucumbência. Deu a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). À exordial acostou documentos. Pela decisão de Id 8296690 foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita e foi deferida a liminar para que 

a parte requerida apresentasse no prazo de resposta cópia do contrato 

firmado entre as partes, determinando ainda a citação do banco requerido 

para os termos da ação. Devidamente citado, compareceu o banco 

requerido aos autos apresentando contestação, petição de Id 9717937. 

Em sua defesa argumenta o banco preliminarmente a carência da ação por 

suposta ausência de amparo legal, aduzindo que a ação de exibição de 
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documento somente pode ser deduzida no bojo da ação de conhecimento, 

não sendo cabível ação preparatória. Ainda em fase de preliminar, pede a 

carência da ação por suposta falta de interesse processual, sob o 

argumento de que deveria a requente comprovar a recusa administrativa 

do banco em fornecer cópia dos documentos. Adentrando ao mérito, 

postula pela juntada de cópia dos contratos, requerida pela autora na 

exordial, arguindo que o ônus da sucumbência é da parte autora, 

defendendo a impossibilidade de condenação da ré em custas e 

honorários advocatícios. Ao final pede pela improcedência da ação. Na 

certidão de Id 10399634 certificou a douta gestora a intempestividade da 

contestação apresentada pelo banco, realizada após o prazo de defesa, 

sendo, portanto, extemporânea. Intimada a impugnar a contestação, a 

requerente se manifestou na petição de Id 10590930, arguindo a 

intempestividade da contestação apresentada pelo banco, pedindo a 

decretação de sua revelia. Vieram-me os autos em conclusão. É o 

relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas em debate não 

estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente 

de direito, justificando o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de ação cautelar 

de exibição de documento proposta por Marlene do Carmo Santiago 

Oliveira em face Banco Pan S/A, objetivando a primeira obrigar o banco 

requerido a fornecer-lhe cópia do contrato firmado entre as partes que 

deu origem ao desconto denominado “Empréstimo CREFISA”, totalizando 

R$ 1.276,21 (mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), 

na conta bancária da requerente. Apesar de devidamente citado, 

consoante aviso de recebimento acostado no Id 9039500, o banco 

requerido compareceu aos autos na petição de Id 9717937, apresentando 

contestação. Todavia, segundo atestou a Sra. Gestora certidão de Id 

10399634 a contestação apresentada é intempestiva, tendo sido 

protocolada fora do prazo. Ressalto que apesar de devidamente citado 

para os termos da presente ação, o Requerido deixou transcorrer o prazo 

de resposta, tendo apresentado defesa fora do prazo, sendo, por 

conseguinte, revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo Autor, nos termos do art. 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Acostou à defesa os documentos de Id 9717946, 9717953, 

9717964, 9717968 e 9717976. Intimada a requerente a manifestar sobre 

os documentos apresentados, compareceu na petição de Id 10590918 e 

10590930, aduzindo apenas a intempestividade da contestação. Com o 

procedimento de exibição de documento objetiva a parte autora a busca 

de elementos que possibilitem alcançar prova que pode ser tanto perante 

a própria parte requerida, como diante de um terceiro que esteja em poder 

do documento. A ação cautelar de exibição, prevista no art. 844 do Código 

de Processo Civil, segundo o comentário do processualista Nelson Nery 

Júnior, é um procedimento pelo qual o interessado em propor futura ação 

“contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de conhecer teor de 

documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se deste 

procedimento preparatório para obter os dados que necessita e arma-se 

contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do 

autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e 

necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à 

obtenção do desiderato que pretende.” (Código de processo Civil 

Comentado, 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há 

entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da 

desnecessidade de prova do requerimento administrativo como requisito 

para a ação, considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à 

justiça, previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos 

termos do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter 

documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição 

financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já 

encontra pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO 

ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem 

de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. Com 

isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. Compulsando os autos 

observo que o banco acostou à defesa cópia da Cédula de Crédito 

Bancário de n. 705459215-4, firmada entre Marlene do Carmo Santiago 

Oliveira, no valor de R$ 1.086,05, a ser descontado na conta bancária de 

nº 2363-9, conta de nº 132912-0, a ser pago em 96 parcelas de R$ 29,66, 

possuindo como primeiro vencimento o dia 20/04/2015 e como último 

vencimento o dia 20/03/2023, documento de Id 9717953. Acostou ainda 

cópia da Cédula de Crédito Bancário de n. 705459102-4, firmada entre 

Marlene do Carmo Santiago Oliveira, no valor de R$ 1.905,57, a ser 

descontado na conta bancária de nº 2363-9, conta de nº 132912-0, a ser 

pago em 96 parcelas de R$ 53,27, possuindo como primeiro vencimento o 

dia 20/04/2015 e como último vencimento o dia 20/03/2023, documento de 

Id 9717964. Bem ainda cópia da Cédula de Crédito Bancário de n. 

706915314-1, firmada entre Marlene do Carmo Santiago Oliveira, no valor 

de R$ 8.024,22, a ser descontado na conta bancária de nº 2363-9, conta 

de nº 132912-0, a ser pago em 96 parcelas de R$ 53,27, possuindo como 

primeiro vencimento o dia 20/08/2015 e como último vencimento o dia 

20/07/2023, documento de Id 9717968. Necessário se faz a condenação 

do requerido ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que deu 

causa ao ajuizamento da ação, face ao princípio da causalidade e da 

sucumbência, portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes. 

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. 

SUCUMBÊNCIA. 1. A ação cautelar de exibição de documento não se 

presta para o exame a respeito de eventual ilegalidade contida na 

contratação supostamente realizada entre o autor e a Brasil Telecom. 

Tratando-se de contrato verbal consumado por meio do conhecido call 

center, e tendo a ré exibido os documentos que possuía, não há motivo 

para cogitar a respeito de cumprimento parcial de sua obrigação. 2. 

Honorários advocatícios devidos, considerando a recusa da empresa de 

telefonia em exibi-los administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). 

DISPOSITIVO Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação 

cautelar, declarando-a satisfeita, diante da apresentação de cópia das 

Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes (documentos 

constantes nas petições de Id 10590918 e 10590930), documentos que 

alude o pedido contido na inicial. Condeno o banco Requerido no 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, 
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do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se 

ao requerente os documentos apresentados pelo requerido, acostados à 

defesa (cópia da Cédula de Crédito Bancário de n. 705459215-4, 

documento de Id 9717953, cópia da Cédula de Crédito Bancário de n. 

705459102-4, documento de Id 9717964, cópia da Cédula de Crédito 

Bancário de n. 706915314-1, documento de Id 9717968), substituindo-os 

por fotocópia. Após, 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. M/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033285-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033285-65.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Cartões S/A propôs a presente Ação de Cobrança em face de Alessandro 

Farias Santos, no entanto, apesar de devidamente intimado o requerente 

para pagar as custas processuais, há mais de 07 (sete) meses sem dar 

qualquer impulso ao feito. Em consequência, indefiro a petição inicial e 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 

330, incisos III e VI e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas processuais e custas remanescentes, estas se houver, 

deverão ser arcadas pelo requerente. Não havendo pagamento destas, 

anotem-se os eventuais débitos de custas em nome do devedor. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018814-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018814-44.2017.8.11.0041. AUTOR: IEDA BENEDITA DA SILVA 

DEMETRIO RÉU: BANCO BMG SENTENÇA Vistos etc. Ieda Benedita da 

Silva Demétrio ajuizou Medida Cautelar de Exibição de Documento em 

desfavor de Banco BMG S/A devidamente qualificados nos autos, 

expondo e requerendo o seguinte. Aduz que é consumidora da instituição 

financeira requerida há algum tempo, conforme comprova o extrato de 

folha de convênio da Consignum, acostada à exordial. Que o banco 

requerido deixou de observar os preceitos da legislação consumerista, 

deixando de fornecer cópia do instrumento contratual celebrado entre as 

partes. Que tendo surgido dúvidas quanto as cláusulas do contrato, 

ajuizou a presente ação, objetivando o acesso à cópia dos contratos 

firmados entre as partes. Pede os benefícios da justiça gratuita. Pede que 

ao final seja a ação julgada procedente, para que seja determinado ao 

banco a apresentação de todos os contratos financeiros, findos ou não, 

bem como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho 

e/ou extratos mensais de todo o período contratado), pedindo ao final, seja 

a ação julgada procedente, cominando-se ao requerido as penalidades da 

sucumbência. Deu a causa o valor de 1.000,00 (mil reais). Juntou à 

exordial documentos. Pela decisão proferida no Id 83309066, deferiu o 

Juízo os benefícios da justiça gratuita, bem como, foi deferida a liminar 

para que a parte requerida apresente no prazo de resposta cópia de 

todos os contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, 

bem como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho 

e/ou extratos mensais de todo o período contratado), determinando ainda 

a citação do banco requerido para os termos da ação. Devidamente 

citado, o requerido compareceu na petição de Id 9099046 apresentando 

contestação. Em sua defesa argumentou preliminarmente a carência da 

ação por falta de interesse processual e impugnou a gratuidade da justiça. 

Adentrando ao mérito, alegou a ausência dos pressupostos da medida 

cautelar, aduzindo que deveria dizer qual o interesse jurídico entende 

ameaçado de dano iminente, a carecer de proteção cautelar, defendeu a 

ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, a 

desnecessidade da exibição de documentos, a ausência de resistência, 

aduzindo não haver recusa por parte do banco em exibir os documentos. 

Pediu ao final seja a ação julgada improcedente e o autor condenado ao 

pagamento das verbas de sucumbência. Acerca da contestação a autora 

manifestou-se apresentando impugnação na petição de Id 10905086. 

Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. As 

questões aqui postas em debate não estão a exigir dilação probatória, já 

que envolvem matéria exclusivamente de direito, justificando o julgamento 

do processo no estado em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. Cuida-se de ação cautelar de exibição de documento proposta por 

Ieda Benedita da Silva Demétrio ajuizou Medida Cautelar de Exibição de 

Documento em desfavor de Banco BMG S/A objetivando a primeira obrigar 

o banco requerido a fornecer-lhe cópia de todos os contratos financeiros, 

findos ou não, bem como o respectivo demonstrativo de operações 

financeiras (espelho e/ou extratos mensais de todo o período contratado), 

firmados entre as partes. Devidamente citado, o requerido compareceu na 

petição de Id 9099046 apresentando contestação. Em sua defesa 

argumentou preliminarmente a carência da ação por falta de interesse 

processual e impugnou a gratuidade da justiça. Em sua defesa, alega o 

requerido, preliminarmente, a carência da ação, por falta de interesse 

processual, uma vez que poderia ter realizado o pedido 

administrativamente, estando todos os documentos à disposição da 

requerente junto à agência bancária, pedindo o acolhimento da preliminar e 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Inconsistente a preliminar. 

Com efeito, está consolidado na jurisprudência que não se exige prova de 

recusa de entrega do documento extrajudicialmente, principalmente 

quando se trata de relação de consumo, por ser direito do consumidor o 

acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao negócio 

jurídico celebrado. Logo, não se evidencia a alegada carência de ação, 

por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial 

requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a 

preliminar de carência de ação. Bem ainda, impugnou a gratuidade da 

justiça deferida em favor da requerente. Acerca da impugnação do banco 

aos benefícios da gratuidade concedidos, tenho que o questionamento 

deveria ter sido realizado no incidente apropriado. Ademais, compete 

sempre à parte contrária à beneficiada pela assistência judiciária gratuita a 

prova da suficiência de recursos para o custeio do processo, o que não 

aconteceu no caso, pois nada trouxe o banco em abono à sua pretensão. 

Assim, rejeito a impugnação arguida. Adentrando ao mérito, alegou a 

ausência dos pressupostos da medida cautelar, aduzindo que deveria 

dizer qual o interesse jurídico entende ameaçado de dano iminente, a 

carecer de proteção cautelar, defendeu a ausência dos requisitos para a 

concessão da tutela antecipada, a desnecessidade da exibição de 

documentos, a ausência de resistência, aduzindo não haver recusa por 

parte do banco em exibir os documentos. Alega o requerido, a ausência 

dos requisitos autorizadores da liminar (fumus boni iuris e periculum in 

mora), bem como não comprovou a recusa do banco em fornecer os 

documentos, alegando que a matéria poderia ser apreciada nos próprios 

autos da ação principal. Com efeito, não se evidencia a alegada ausência 

do requisito periculum in mora e fumus boni iuris, estando presente o 

interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao 

binômio - necessidade-utilidade. Da mesma forma, não merece acolhimento 

a preliminar, uma vez que está consolidado na jurisprudência que não se 

exige prova de recusa de entrega do documento extrajudicialmente, 

principalmente quando se trata de relação de consumo, por ser direito do 

consumidor o acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao 
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negócio jurídico celebrado. Desta forma, o argumento do banco não 

merece acolhimento. Apesar dos substanciosos argumentos expendidos 

pelo banco requerido, tenho que o pedido da requerente merece 

parcialmente prosperar, uma vez que o que objetiva aqui é a exibição dos 

documentos. Está consolidado na jurisprudência que não se exige prova 

de recusa de entrega do documento extrajudicialmente, principalmente 

quando se trata de relação de consumo, por ser direito do consumidor o 

acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao negócio 

jurídico celebrado. Com o procedimento de exibição de documento objetiva 

a parte autora a busca de elementos que possibilitem alcançar prova que 

pode ser tanto perante a própria parte requerida, como diante de um 

terceiro que esteja em poder do documento. A ação cautelar de exibição, 

prevista no art. 844 do Código de Processo Civil, segundo o comentário do 

processualista Nelson Nery Júnior, é um procedimento pelo qual o 

interessado em propor futura ação “contra outrem e necessitar, para 

instruir o pedido, de conhecer teor de documento ou coisa a que não 

tenha acesso, poderá valer-se deste procedimento preparatório para 

obter os dados que necessita e arma-se contra o futuro e eventual 

adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da 

sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da 

providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do 

desiderato que pretende.” (Código de processo Civil Comentado, 10ª 

edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há entendimento 

majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da desnecessidade de 

prova do requerimento administrativo como requisito para a ação, 

considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à justiça, 

previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos termos 

do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento 

sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, 

tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já encontra 

pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO ESPECIAL 

- PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Assim, não pode ser objeto de 

recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, 

qualquer negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não 

procede. Com isso, tenho que o pedido da autora deve prosperar. Com 

efeito, o banco requerido deveria ter apresentado os documentos na 

forma determinada na decisão proferida no Id 83309066, no prazo de 

defesa, sob pena de incorrer na consequência processual disciplinada no 

art. 400 do CPC. Assim, entendo que em não apresentando o banco os 

documentos no prazo determinado nesta sentença, devem ser admitidos 

como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, consoante dispõe o 

artigo 400 do Código de Processo Civil. Considerando-se que o objetivo da 

ação cautelar de exibição é o de permitir que o autor conheça o 

documento pretendido para, em seguida, poder formular seu pedido em 

posterior ação principal, a admissão de veracidade deverá se dar na ação 

principal, como consequência pela não exibição dos documentos 

pretendidos. Ao final, não há como isentar o requerido da condenação ao 

pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao 

ajuizamento da ação, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, 

portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido 

a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 

1. A ação cautelar de exibição de documento não se presta para o exame 

a respeito de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente 

realizada entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal 

consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os 

documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de 

cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios 

devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los 

administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). DISPOSITIVO. Em face 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e de consequência, 

determino que a parte requerida exiba, em 30 (trinta) dias, cópia de todos 

os contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, bem 

como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais de todo o período contratado, sob as penas do artigo 

400, inciso I, 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 20% (vinte por cento) 

do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 4º do art. 20 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, em sendo 

apresentados os documentos, disponibilize-se ao requerente, 

substituindo-os por fotocópia. Após, 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. M/Cuiabá, 25 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005800-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TADEU DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005800-90.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito em aberto e do contrato, consoante documentos de ID 13620838, 

com a concordância expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando a inclusão de restrição judicial 
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àquele órgão (DETRAN). Honorários conforme pactuado, ficando as 

partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º do CPC. Ante a 

renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 25 de 

junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004936-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLIN CAMINHOES MAQUINAS E IMPORTACAO DE PECAS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004936-52.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco GMAC S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Golin Caminhões 

Máquinas e Imp. de Peças Ltda, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 11531045. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021191-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDY MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO ARRUDA (RÉU)

LS ENGENHARIA TELECOMUNICACAO LTDA - EPP (RÉU)

LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021191-22.2016.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: LS 

ENGENHARIA TELECOMUNICACAO LTDA - EPP, LUIZ SOARES DE 

ARRUDA FILHO, SANDY MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO ARRUDA 

Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, para que surta seus 

devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto ao ID 10916507. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes e honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de 

oficiar ao SERASA e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 25 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033821-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (RÉU)

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033821-76.2017.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO RÉU: 

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115, OLINDINETE PORTO 

DE SOUSA DAVID Sentença Vistos etc. I – Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão União e Negócios – Sicoob Integração propôs Ação Monitória 

em face Olindinete Porto de Sousa David 29277442115 e Olindinete Porto 

Sousa David, no entanto, requereu junto ao ID 11686466, a desistência do 

feito em relação a um dos requeridos, Olindinete Porto Sousa David. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil, apenas em 

relação a requerida Olindinete Porto Sousa David. Decorrido o prazo 

recursal, proceda-se à exclusão do nome da requerida Olindinete Porto 

Sousa David do polo passivo da presente ação, com as cautelas devidas. 

II – Proceda a Secretaria o cumprimento da decisão inicial junto ao ID 

11311485, tendo em vista a juntada do comprovante de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça (ID 11326979), para a citação da 

requerida Olindinete Porto de Sousa David 29277442115 (pessoa jurídica), 

com urgência, Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 25 de junho 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010805-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. V. (RÉU)

V. M. (RÉU)

S. C. C. A. (RÉU)

S. D. C. B. (RÉU)

A. R. L. (RÉU)

P. J. N. (RÉU)

M. S. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA ROSSI OAB - DF48947 (ADVOGADO)

ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR OAB - DF42516 (ADVOGADO)

FABIAN FEGURI OAB - MT16739/O-O (ADVOGADO)

GUSTAVO LISBOA FERNANDES OAB - DF41233 (ADVOGADO)

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO)

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO)

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010805-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDOS: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO CEZAR CORREA 

ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO SOUZA GUIMARAES, 

AIRTON RONDINA LUIZ, VANICE MARQUES, PEDRO JAMIL NADAF Vistos 

etc. Intime-se o patrono do requerido Airton Rondina Luiz a cumprir o 
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disposto no art. 32, §1º, da Resolução TJMT/TP n.º 3/2018, em relação aos 

documentos juntados nos ids. 13648407; 13648409; 13648412 e 

13648413, no prazo de dez (10) dias, sob pena de ser retirada a 

visibilidade dos referidos documentos e da petição que os juntou (§4º, art. 

32, Resolução TJMT/TP n.º 3/2018). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de junho de 

2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010805-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. V. (RÉU)

V. M. (RÉU)

S. C. C. A. (RÉU)

S. D. C. B. (RÉU)

A. R. L. (RÉU)

P. J. N. (RÉU)

M. S. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA ROSSI OAB - DF48947 (ADVOGADO)

ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR OAB - DF42516 (ADVOGADO)

FABIAN FEGURI OAB - MT16739/O-O (ADVOGADO)

GUSTAVO LISBOA FERNANDES OAB - DF41233 (ADVOGADO)

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO)

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO)

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010805-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDOS: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO CEZAR CORREA 

ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO SOUZA GUIMARAES, 

AIRTON RONDINA LUIZ, VANICE MARQUES, PEDRO JAMIL NADAF Vistos 

etc. Intime-se o patrono do requerido Airton Rondina Luiz a cumprir o 

disposto no art. 32, §1º, da Resolução TJMT/TP n.º 3/2018, em relação aos 

documentos juntados nos ids. 13648407; 13648409; 13648412 e 

13648413, no prazo de dez (10) dias, sob pena de ser retirada a 

visibilidade dos referidos documentos e da petição que os juntou (§4º, art. 

32, Resolução TJMT/TP n.º 3/2018). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de junho de 

2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010805-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. V. (RÉU)

V. M. (RÉU)

S. C. C. A. (RÉU)

S. D. C. B. (RÉU)

A. R. L. (RÉU)

P. J. N. (RÉU)

M. S. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA ROSSI OAB - DF48947 (ADVOGADO)

ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR OAB - DF42516 (ADVOGADO)

FABIAN FEGURI OAB - MT16739/O-O (ADVOGADO)

GUSTAVO LISBOA FERNANDES OAB - DF41233 (ADVOGADO)

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO)

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO)

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010805-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDOS: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO CEZAR CORREA 

ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO SOUZA GUIMARAES, 

AIRTON RONDINA LUIZ, VANICE MARQUES, PEDRO JAMIL NADAF Vistos 

etc. Intime-se o patrono do requerido Airton Rondina Luiz a cumprir o 

disposto no art. 32, §1º, da Resolução TJMT/TP n.º 3/2018, em relação aos 

documentos juntados nos ids. 13648407; 13648409; 13648412 e 

13648413, no prazo de dez (10) dias, sob pena de ser retirada a 

visibilidade dos referidos documentos e da petição que os juntou (§4º, art. 

32, Resolução TJMT/TP n.º 3/2018). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de junho de 

2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1011962-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

GLAUCO ALVES DE FRANCA (RÉU)

FABIO LEITE DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO)

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB - AC3878 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1011962-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDOS: FABIO LEITE DA SILVA, GLAUCO ALVES DE FRANCA, 

ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o 

patrono do requerido Alessandro Vicente Ferreira dos Santos para, no 

prazo de dez (10) dias, juntar os holerites dos últimos três meses, de 

modo a comprovar que o valor indisponibilizado se trata de verba 

alimentar. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018. Celia Regina Vidotti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1011962-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

GLAUCO ALVES DE FRANCA (RÉU)

FABIO LEITE DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO)

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB - AC3878 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1011962-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDOS: FABIO LEITE DA SILVA, GLAUCO ALVES DE FRANCA, 

ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o 

patrono do requerido Alessandro Vicente Ferreira dos Santos para, no 

prazo de dez (10) dias, juntar os holerites dos últimos três meses, de 

modo a comprovar que o valor indisponibilizado se trata de verba 

alimentar. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018. Celia Regina Vidotti 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 290721 Nr: 10748-44.2007.811.0041

 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): CASA DE APOIO À SAÚDE E AMPARO AOS 

IDOSOS, IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 
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CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT, CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - 

OAB:10.625MT, JOSE HENRIQUE FERNANDES DE ALENCASTRO - 

OAB:3.800/MT, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - 

OAB:3.799/MT

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fl. 907, pois com o advento do Novo Código de 

Processo Civil, não há mais juízo de admissibilidade recursal em primeiro 

grau de jurisdição ou qualquer outra providência diversa da formalização 

do contraditório e da remessa dos autos a Instancia Superior (art. 1.010, §

§ 1º, 2º e 3º).

 Assim, retornem os autos com vista ao representante do Ministério 

Público para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

recursais.

 Após, cumpridas as formalidades legais, encaminhem-se os autos ao 

egrégio Tribunal de Justiça.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 857729 Nr: 59958-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 

INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - OAB:PROM 

DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT, 

Rodrigo Medeiros de Lima - OAB:17079/B, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT, SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - OAB:6304/O

 Vistos etc.

 Indefiro o requerimento do Procurador do Estado às fls. 335, uma vez que 

o Estado de Mato Grosso integra o polo passivo desta ação e a ele cabe 

cumprir o que foi determinado na sentença. Declarado nulo o termo de 

permissão de uso, a ocupação do bem público pelo Sindicato requerido 

passou a ser ilegítima, devendo o Estado atuar para retomar, no interesse 

público, o que lhe pertence.

 Ademais, o Estado, lato sensu, é dotado de Poderes Políticos e Poderes 

da Administração Pública, dentre estes, o Poder de Polícia, cuja 

característica é a auto-executoriedade que limita ou disciplina a liberdade 

individual em detrimento dos interesses da coletividade.

 Logo, verifica-se que prescinde da atuação do Poder Judiciário a 

desocupação da área pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Gráficas de Mato Grosso.

 Solicite-se a devolução do mandado de fl. 334, devidamente cumprido e 

aguarde-se o decurso do prazo fixado para o cumprimento da sentença.

 Às providências.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010895-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RAIMUNDO DA SILVA (HERDEIRO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

MARIA AVELINA SANTANA ARAUJO SILVA (HERDEIRO)

TEREZA DA SILVA CRUZ (HERDEIRO)

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: 

1010895-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ERNESTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc. Defiro, por ora, a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Trata-se de uma 

ação de Autorização Judicial, ajuizada por Raimundo da Silva, Tereza da 

Silva Cruz e Sebastião da Silva (representado por Maria Avelina Santana 

de Araujo Silva). Proceda-se a utilização do sistema BACENJUD, para 

verificação de existência de ativos em nome do falecido Ernesto da Silva, 

CPF nº 109.223.771-20, filiação: Vicente Graces da Silva e Inez Laudelina 

da Silva, data de nascimento 15/09/1953. Em sendo negativas as buscas, 

oficie-se o Banco Bradesco - agência 1461 - 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, 08 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005637-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARTINS DE MENEZES OAB - SP363735 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. J. G. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1005637-33.2017.8.11.0002 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 25 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010682-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER VINICIUS EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT21851-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1010682-61.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 25 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015150-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. D. S. L. (RÉU)

K. C. D. S. L. (RÉU)

M. V. D. S. L. (RÉU)

J. G. D. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA GOMES DE SOUZA LOBO OAB - 376.439.161-87 

(REPRESENTANTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO E DOU FÉ. 

Diligenciei no dia 19/06/2018, ás 08:40hs ao endereço constante na 

ordem, sendo na Rua Macauá 271, bairro Pedregal, nesta cidade, e lá 

estando não foi possível procedera citação e intimação da parte requerida 

em virtude de encontrar o imóvel vazio, procurei informação com o vizinho 

da casa em frente casa 270, Sr. Edmundo e o mesmo informou que a 

requerida mudou-se a 02 (duas) semanas, para o bairro Residencial 

Coxipó, nesta cidade, não sabendo precisar o endereço. CUIABÁ/MT, 21 

de junho de 2018. NIVALDO FRANCHINI Oficial de Justiça SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 728420 Nr: 24343-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MARCIO SALOMÃO BUDIB, CRISTIANE COSTA 

DOS SANTOS SOUZA BUDIB, CHRISTIANE SALOMÃO BUDIB, ORESTES 

RODRIGUES DOS REIS JÚNIOR, ELISSANDRA SALOMÃO BUDIB LOPES, 

RAMÃO LOPES FILHO, MARIANA BOTELHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JORGE BUDIB, TRON INFORMÁTICA 

CUIABÁ LTDA, MURILO BONETI, CID IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5.932/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, JULIO 

TARDIN - OAB:4479, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, 

RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7.162/MT, ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:4654, 

JENNIFER LIS SOUZA TESTA - OAB:21629/O, Jullyemerson 

Rodrigues Rosa de Moraes Aguiar - OAB:15894, MARILIA MOREIRA 

DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, VICTOR 

GUIMARO SAKITANI - OAB:20336

 Vistos, etc.

Autos n.º 728420

Expeça-se novo alvará na forma pleiteada às fls. 4.493/4.493 – verso, 

para pagamento de REFIS.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715702 Nr: 46121-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CARAM PEREIRA, M. H. C. P, ADRIANA 

CARAM PEREIRA, A. C. P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HILSO ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:5.260/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALVARO FERREIRA NETO, para devolução dos 

autos nº 46121-97.2011.811.0041, Protocolo 715702, 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.: 387387 Nr: 23148-22.2009.811.0041

 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: DAR, GAR, EGDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:20643/O, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELENITA EGINA DE 

ASSUNÇÃO CARVALHO, para devolução dos autos nº 

23148-22.2009.811.0041, Protocolo 387387, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028900-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ROSA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO JACINTO DO ESPIRITO SANTO FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

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: 

1028900-74.2017.8.11.0041. AUTOR: SIMONE ROSA RODRIGUES DE 

ALMEIDA RÉU: GERALDO JACINTO DO ESPIRITO SANTO FILHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos, proposta por Guilherme 

Almeida do Espírito Santo e Gabriel Almeida do Espírito Santo, 

representados por sua genitora Simone Rosa Rodrigues de Almeida, em 

face de Geraldo Jacinto do Espírito Santo Filho, devidamente qualificados 

nos autos. Esclareceu a parte autora que, possui três filhos com o 

requerido, dois deles ainda menores, sendo um deles autista. Sustenta 

que desde a separação, o demandado contribuía com a quantia de R$ 

1.700,00 (mil e setecentos reais) mensais, mais as despesas com plano 

de saúde dos mesmos, contudo passou a depositar somente a quantia de 

R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que sobrecarregou o seu 

orçamento. Por essas razões, pugna pela regularização da guarda dos 

infantes, assim como, pela fixação de alimentos provisórios no valor de 

30% (trinta por cento) dos ganhos do requerido e, ao final, pela 

procedência da ação, confirmando os alimentos provisórios de forma 

definitiva, mediante desconto em folha de pagamento. A inicial veio 

acompanhada por certidão de nascimento dos infantes – id. 9907877, 

cópia da carteira do plano de saúde – MT Saúde e boleto de pagamento da 

escola Espaço do Saber, no valor de R$ 799,50 (setecentos e noventa e 

nove reais e cinquenta centavos), comprovante da remuneração do 

requerido, no montante de R$ 6.209,03 (seis mil duzentos e nove reais e 

três centavos) – id. 9907994, além do laudo médico atestando o autismo 

do infante Gabriel Almeida do Espírito Santo – id. 9908198. A ação foi 

recebida, nos termos da decisão de id. 9915508, que deferiu a gratuidade 

processual, arbitrou alimentos provisórios em 1 e ½ salários mínimos, que 

importavam à época em R$ 1.405,50 (mil quatrocentos e cinco reais e 

cinquenta centavos), mediante desconto direto em folha de pagamento, 

designou audiência de tentativa de conciliação e determinou a citação do 

requerido. Citado – id. 10264233, o requerido apresentou instrumento de 

mandato nos autos – id. 10425522. Audiência de tentativa de conciliação 
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inexitosa – id. 10884778, oportunidade em que o requerido realizou 

proposta para pagamento do valor fixado provisoriamente, mais o valor 

integral do plano de saúde – MT Saúde. O requerido apresentou 

contestação – id. 11184890, sustentando, em síntese, que a filha mais 

velha do casal passou a residir com o mesmo, o que o levou a dividir o 

valor que até então contribuía por três e a repassar 2/3 do valor à 

requerente, assim como, que o valor pretendido pela autora, que alcança 

30% (trinta por cento) do valor da remuneração do requerido, torna o 

dever de sustento dos genitores desigual, já que o mesmo ficaria 

responsável pelo pagamento integral das despesas dos infantes. Pugnou, 

na oportunidade, pelo deferimento da gratuidade processual e, ao final, 

pela improcedência do pedido formulado na inicial, fixando os alimentos em 

1,5 do salário mínimo, regulamentando o exercício da guarda de forma 

compartilhada e fixando período de convivência. Impugnação à 

contestação consta no id. 11400148, na qual a parte autora impugnou o 

pedido de gratuidade processual postulado na inicial e concordou com o 

exercício da guarda de forma compartilhada. Instado a se manifestar, o 

ilustre Ministério Público Estadual, pugnou pela designação de audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento – id. 11411436. Tentada a 

solução alternativa do conflito, por meio da mediação, a mesma restou 

infrutífera – id. 12383575. O ilustre Ministério Público se pronunciou pela 

designação de audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento – id. 13305395. Preliminarmente, INDEFIRO a gratuidade 

processual ao requerido, pugnada em sede de contestação, tendo em 

vista que se trata de funcionário público, que aufere renda líquida de R$ 

6.209,03 (seis mil duzentos e nove reais e três centavos), não 

demonstrando qualquer circunstância apta a justificar a alegada pobreza. 

Outrossim, o exercício da guarda compartilhada dos infantes entre os 

genitores é incontroverso nos autos, tendo a parte autora manifestado 

sua concordância em sua impugnação – id. 11400148, permanecendo 

somente controversa a necessidade de regulamentação da convivência e 

o valor dos alimentos a serem custeados pelo requerido. Considerando 

que as partes são legítimas, bem como, legítimos os seus interesses e, 

que a ação vem se desenvolvendo em marcha regular, não vislumbrando 

qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, DOU O FEITO POR 

SANEADO. Ante a inexistência de conflito, quanto à guarda compartilhada, 

FIXO os pontos controvertidos como sendo: 1º. A verificação do trinômio, 

necessidade, possibilidade e proporcionalidade, na fixação do quantum 

alimentar. 2º. A necessidade de fixação de tempo de convívio entre os 

genitores ou de seu exercício de forma livre. DESIGNO audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o próximo dia 21 de agosto de 

2018 às 14h40min, e DEFIRO os pedidos de produção de prova oral, 

notadamente depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, cujo 

o rol deverá ser apresentado em 10 (dez) dias. Por derradeiro, sem 

prejuízo das determinações supra, REALIZE-SE estudo psicossocial dos 

demandantes, e suas respectivas famílias, no prazo de 20 (vinte) dias. 

NOTIFIQUE-SE o digno Ministério Público. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010678-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UMBERTO HENRIQUE FARIA (REQUERENTE)

JOSE EDUARDO DE FARIA JUNIOR (REQUERENTE)

PAULO LEONARDO DE FARIA (REQUERENTE)

MARIANTONIA SANTALUCIA DE FARIA (REQUERENTE)

GRACIELA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE FARIA (INVENTARIADO)

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: 

1010678-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIANTONIA SANTALUCIA 

DE FARIA, PAULO LEONARDO DE FARIA, JOSE EDUARDO DE FARIA 

JUNIOR, UMBERTO HENRIQUE FARIA, GRACIELA FARIA INVENTARIADO: 

JOSE EDUARDO DE FARIA Vistos etc. Acolho as emendas de id 13305292 

e 13667141. Custas recolhidas, id 13305309. Nomeio como inventariante 

Graciela Faria, em observância a ordem disposta no art. 617, I do Código 

Civil. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias e, as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade 

com o art. 620 do CPC. Na mesma oportunidade devem ser apresentadas 

aos autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. Sendo de 

interesse da inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, bem como intime-se a 

Fazenda, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às ultimas declarações (art. 628 do CPC) e 

digam em 10 dias (art. 637 do CPC). Se concordes, ao cálculo digam, em 

05 dias (art. 638 do CPC). Determino a utilização do sistema BACENJUD, 

para verificação de existência de ativos em nome do falecido Jose 

Eduardo de Faria, CPF nº 003.777.321-68, filho de Jose Henrique de Faria 

e Aldegina Calazans de Faria. Proceda-se, também, pesquisa junto ao 

RENAJUD, em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até 

que a indicação de existência / inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 

2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para a 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Notifique-se o douto 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de junho 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: 1001751-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GABRIELY APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630/O (ADVOGADO)

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SIRLEY MACEDO RAMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - 

MT0007730A-O (ADVOGADO)

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: 1001751-26.2017.8.11.0002. AUTOR: 

CAMILLA GABRIELY APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS RÉU: MARIA 

SIRLEY MACEDO RAMOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos 

proposta por Camilla Gabriely Aparecida de Oliveira Ramos, em face de 

Maria Sirley Macedo Ramos, ambas devidamente qualificados nos autos. 

Narra a exordial que, a autora percebia cerca de R$ 3.437,40 (três mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), referentes a 50% 

(cinquenta por cento) da pensão por morte deixada por seu pai. Os outros 

50% (cinquenta por cento) eram destinados à sua avó paterna, visto que, 

esta era dependente de seu genitor à época do falecimento. Afirma que, 

assim que completou seus 21 anos de idade teve o seu benefício 

cancelado, ficando o mesmo integralmente para a avó paterna que, hoje 

percebe, mensalmente, aproximadamente, R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais). Alega, ainda, que atualmente se encontra cursando 

faculdade e que, necessita da ajuda da requerida para a sua subsistência, 

visto que, sua genitora é pessoa de parcos recursos financeiros. Assim, 

pleiteia pela fixação de alimentos ao seu favor, no importe de 50% 

(cinquenta por cento) dos rendimentos percebidos pela demandada, a 

título de pensão por morte deixada por seu genitor. A ação foi recebida 

nos moldes do id.6034669, postergando a apreciação do pedido de tutela 

de urgência e, designando-se audiência de conciliação. Em audiência de 

conciliação, realizada no dia 26.09.2015, não foi possível a composição 

entre as partes. A requerida fora devidamente citada (id.9949868), 

apresentando contestação no id. 10325810, argumentando que, a autora 

vive em união estável há aproximadamente 04 (quatro) anos e que, sua 

companheira a sustenta. Em sede de contestação arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, argumentando que, não deve figurar no polo da 
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ação, visto que, a requerente possui mãe viva com trabalho fixo, devendo 

buscar desta a ajuda que precisa. Não assiste razão ao inconformismo da 

demandada, eis que, sua figuração no polo passivo da ação tem natureza 

complementar, visando suprir-se a falta de auxilio do genitor da autora 

que, é falecido. Sendo assim, REJEITO a preliminar arguida. Houve 

impugnação no id.10661230. A solenidade do id.13635437 restou 

infrutífera. As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, dou o 

feito por saneado. O pedido de 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 pela 

autora acerca de suas necessidades. Acrescente-se a isso, o fato de 

que, a fonte de renda em questão é advinda da pensão deixada por seu 

pai, em decorrência de seu falecimento. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 300 do CPC, defiro parcialmente a liminar pretendida, pelo que, fixo 

alimentos provisórios no importe de 1 e ½ (um e meio) salários mínimos 

vigentes que, hoje equivalem a R$ 1.431,00 (hum mil quatrocentos e trinta 

e um reais), até ulterior deliberação. Os vencimentos se darão todo o dia 

10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, mediante desconto, 

junto ao benefício percebido pela requerida perante à SEGES e, depósito 

na conta bancária da parte autora que, deverá informá-la aos autos, em 

03 (três) dias. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

de Julho de 2018, às 14:00 horas, para depoimento pessoal de ambas as 

partes e oitiva de testemunhas, cujo rol da parte requerida se encontra no 

id.10326080 e, o da parte autora deverá aportar aos autos, em 05 (cinco) 

dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 455 do 

CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, desde 

logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em 

qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da audiência de 

instrução. Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. a aferição da 

necessidade de manutenção dos alimentos em favor da autora e, o 

período em que se dará; Por derradeiro, remeta-se cópia do termo de 

audiência do id.13635437 ao digno Ministério Público que, representa os 

interesses dos idosos, para eventuais providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023054-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DO CARMO AREIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCI AREIAS (INVENTARIADO)

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 ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023054-76.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARLETE DO CARMO AREIAS INVENTARIADO: MARCI 

AREIAS Vistos etc. Em consonância com o parecer do digno Ministério 

Público (id.13550592), determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em 

nome da inventariante, para que, esta possa promover os atos 

necessários visando a alienação do imóvel situado no Edifício Double 

Space Faria Lima (id.13205668), devendo o valor auferido ser depositado 

na conta judicial, vinculada aos autos. Após, a inventariante deverá 

prestar contas, em 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Junho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002641-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. D. S. (REQUERIDO)

 

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 : 

1002641-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PATRICIA KARINA DA SILVA 

REQUERIDO: CRISTIANO VIEIRA DA SILVA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista que não há dúvida acerca da 

relação de parentesco entre o menor e o requerido, conforme atesta a 

certidão de nascimento, defiro os alimentos provisórios ao filho menor 

Henrique Gabriel Vieira da Silva, que arbitro, por ora, em 1/3 (um terço) do 

salário mínimo, incidindo sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor 

dos alimentos deverá ser depositado na conta bancária a ser indicada, até 

o dia dez (10) de cada mês. Caso não seja indicada, deverá ser pago 

mediante recibo. O binômio necessidade/possibilidade será aferido em 

momento oportuno, após cognição exauriente. Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 14h00min, 

oportunidade em que as partes deverão apresentar prova de seu estado 

civil, ou seja, certidão de nascimento ou casamento. Se não houver 

acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Notifique-se o Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017951-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. E. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ANDRADE MARINHO OAB - MT20915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. R. E. (EXECUTADO)

 

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 : 

1017951-88.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[Alimentos]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: FRANCIELLI ALVES DA SILVA ESTEVES Parte 

Ré: EXECUTADO: LUIS RICARDO RONDON ESTEVES Vistos. 1. Acolho os 

autos na forma declinada. 2. Defiro o pedido de gratuidade processual, 

nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. 3. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo Civil, cite-se 

para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e 

protesto da dívida. 4. Em caso pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

fixo honorários advocatícios de 10 % (dez por cento). 5. Em caso de 

pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida. 6. Querendo, o executado poderá oferecer 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, caput e § 1º). 7. 

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do executado, dê-se 

vista dos autos à parte exequente para que indique bens à penhora ou 

postule o que entender de direito. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, 18.04.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002326-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE BARROS MAGALHAES OAB - MT0013933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 343 de 719



1002326-77.2018.8.11.0041. AUTOR: AIRTON BENEDITO DE SIQUEIRA 

JUNIOR RÉU: ERIKA MOURETT DE OLIVEIRA Vistos, Acolho a emenda de 

Id. 11965987. Seria prematura uma antecipação de tutela, sem ouvir 

previamente a parte contrária, motivo pela qual indefiro. Designo audiência 

de conciliação, para o dia 11 de julho de 2018, às 16h00min. Se não 

houver acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Notifique-se o Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21.05.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001846-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. J. (EXEQUENTE)

E. V. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA VIEIRA LEITE OAB - 957.233.231-72 (REPRESENTANTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO VIZZOTTO (EXECUTADO)

 

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 : 

1001846-02.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: EDUARDA VIEIRA VIZZOTTO, 

ILARIO VIZZOTTO JUNIOR REPRESENTANTE: NILZA MARIA VIEIRA LEITE 

EXECUTADO: ILARIO VIZZOTTO Vistos, Acolho os autos na forma 

declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 

1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. A absoluta 

maior parte do débito informado na inicial não pode ser executada com 

suporte no art. 528, em razão da limitação estabelecida no parágrafo 7º, 

do citado artigo. Por isso, nos termos do art. 523 do novo Código de 

Processo Civil, cite-se para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

acrescido de custas, se houver. Não sendo efetuado o pagamento no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento), bem como será expedido imediatamente o mandado de penhora e 

avaliação de bens, seguindo-se os atos de expropriação, além do protesto 

da dívida. Não ocorrendo o pagamento, arbitro honorários em 10% (dez 

por cento) do valor da execução. Em caso de pagamento parcial, a multa e 

a verba honorária incidirão sobre o restante. Penhorados e avaliados 

bens, intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006078-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SAID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA VIEGAS DE MORAES OAB - MT9048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

IEDA SAID (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA AUXILIADORA SAID (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

pagamento das diligências para cumprimento dos dois mandados de 

citação das herdeiras, no prazo legal. Cuiabá, 25 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031435-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. O. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

S. C. D. O. M. (REPRESENTADO)

 

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 : 

1031435-73.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCOS VINICIUS DE 

OLIVEIRA MIRANDA EXECUTADO: DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA Vistos. 

Acolho os autos na forma declinada. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, 

cite-se o executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da 

memória de cálculo, que está atualizada até o mês de setembro/2017, mais 

as parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 

309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. 

Saliento que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 362462 Nr: 32035-29.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCSNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - OAB:23024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Oficie-se imediatamente à empregadora, para que cessem os descontos 

da verba alimentar na folha de pagamento do requerente.

Após, novamente ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1207467 Nr: 7593-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOVG, SMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT, MARCOS ANTÔNIO RACHID JAUDY - OAB:3145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Com efeito, revogada a ordem de imissão na posse, tem-se a perda 

superveniente de objeto desta ação de embargos de terceiro que, como 

claramente ressaltado, visava justamente a suspensão da imissão na 

posse do imóvel que a embargante e o espólio são coproprietários, de 

modo que não mais subsiste o interesse de agir para seu processamento, 

cuja consequência deve ser a extinção sem julgamento do mérito.(...) Em 

face do exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, diante da perda superveniente do objeto, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 

Indefiro a condenação do embargado aos honorários sucumbenciais, visto 

que sequer chegou a ser citado. Defiro à embargante a gratuidade 

processual. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156972 Nr: 10471-33.2004.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISEANE PERES DE OLIVEIRA - 

OAB:Def.Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUZA - OAB:6.990/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
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Intimação do advogado(a) FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA, para 

devolução dos autos nº 10471-33.2004.811.0041, Protocolo 156972, 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.: 1096277 Nr: 8957-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CARIACICA-ES - OAB:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca do laudo acostado aos 

autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1112331 Nr: 15651-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLSDA, AFDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 734971 Nr: 31310-35.2011.811.0041

 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: GCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/O, ROSEMERI RONDON GONÇALES - 

OAB:9888-B, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT, 

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente a fim de que manifeste 

requerendo o que entender de direito, dentro do prazo de 15 dias, sob 

pena de retorno dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 799447 Nr: 5872-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA GISELE MAIA SPÍNOLA - 

OAB:8678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 Vistos.

Intime-se o executado, para, querendo, manifestar sobre os documentos 

apresentados pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, ainda, comprovar o pagamento das verbas alimentares em 

aberto, juntamente com os honorários advocatícios na ordem de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, sob pena de haver a majoração dos 

honorários (art. 827, § 2º, CPC), posto que, restou bastante claro no 

despacho inicial (fl. 225), que o percentual de 10% (dez por cento) seria 

para o caso de pronto pagamento.

 Decorrido o prazo acima, imediatamente conclusos, em mãos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1125607 Nr: 21160-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDINÉIA KÁTIA BOSI, ACBP, LEIDINÉIA KÁTIA BOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCINEIA MARCIA BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para fins de intimar a inventariante a dar integral 

cumprimento a determinação de fls. 102, mais precisamente explicar 

detalhadamente a respeito dos imóveis em questão nos autos, conforme 

cota ministerial de fls. 101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 104144 Nr: 11156-16.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para fins de intimar a parte requerida acerca da petição de 

fls. 347/353, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 204598 Nr: 18583-54.2005.811.0041

 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: ILARINA DE ARRUDA GUIMARÃES, LAURA ELENA 

FIGUEIREDO GUIMARAES, SILVIA MARIA DA COSTA, MARIA ANTONIA DE 

ARRUDA, DAIANE APARECIDA DE ARRUDA, VANESSA DA COSTA 

GUIMARÃES, LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARÃES, LEDA EMILIA 

FIGUEIREDO GUIMARÃES, CAMILA APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO VIEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT, HERNANDES GONÇALVES DE LIMA - OAB:OAB/MT 

11.806, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:4.340-B/MT, MILTON 

ALVES DAMASCENO - OAB:3.620/MT, OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5.669/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS PINHEIRO - OAB:2409 A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 " Diante do exposto, revogo a ordem de imissão na posse do imóvel objeto 

da matrícula n. 1131 do Cartório do Sexto Ofício e Registro de Imóveis de 

Cuiabá, uma vez que se encontra na posse de terceiros, porém, 

mantenho-o no rol de bens, haja vista a existência de prova cabal de que 

o Espólio possui direito a 50 % (cinquenta por cento) de sua propriedade.

 Em consequência, haja vista a existência de interesse de terceiros sobre 

a posse do referido imóvel, especialmente, da ex-companheira do 

inventariado e de arrendatário, que não figuram como partes nesta ação, 

remeto a questão às vias ordinárias.

 Defiro parcialmente a impugnação de fls. 363/364, para determinar que ao 

acervo hereditário, arrolado às fls. 339/360, sejam incluídos os veículos 

mencionados na impugnação.

 Homologo parcialmente as primeiras declarações prestadas às fls. 

339/360, com a ressalva de que deverão ser arrolados os veículos 
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referidos na impugnação de fls. 363/364, bem como, a inclusão do 

herdeiro Valdecy de Arruda Guimarães, que à fl. 445 promoveu a juntada 

de documento de identificação, que comprova que ele é filho do 

inventariado, mas que até o momento não foi incluído no rol de herdeiros, 

bem como, dos herdeiros que propuseram ações de investigação de 

paternidade, mas que não foram qualificados pela inventariante."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 204598 Nr: 18583-54.2005.811.0041

 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: ILARINA DE ARRUDA GUIMARÃES, LAURA ELENA 

FIGUEIREDO GUIMARAES, SILVIA MARIA DA COSTA, MARIA ANTONIA DE 

ARRUDA, DAIANE APARECIDA DE ARRUDA, VANESSA DA COSTA 

GUIMARÃES, LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARÃES, LEDA EMILIA 

FIGUEIREDO GUIMARÃES, CAMILA APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO VIEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT, HERNANDES GONÇALVES DE LIMA - OAB:OAB/MT 

11.806, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:4.340-B/MT, MILTON 

ALVES DAMASCENO - OAB:3.620/MT, OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5.669/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS PINHEIRO - OAB:2409 A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 "Ressalto, também, que os cônjuges de herdeiros casados pelo regime da 

comunhão parcial de bens não possuem legitimidade para figurar como 

partes nesta ação, haja vista que a herança não integra a comunhão de 

bens (Código Civil, art. 1.659, inciso I).Indefiro, outrossim, o pedido de 

reembolso das despesas com manutenção do veículo Gol, placa 

JZC-2115, visto que foi a própria inventariante que usufruiu do referido 

bem desde a morte do inventariado, sendo sua obrigação mantê-lo 

conservado.Indefiro o pedido de alienação de bens, visto que a venda 

antecipada de bens é medida excepcional, e, por isso, somente pode ser 

autorizada mediante comprovada necessidade.Nesse sentido: (...). Além 

disso, há informações nos autos sobre a existência de dívidas fiscais, que 

não foram arroladas e devem ser garantidas pelos bens do espólio.Por 

fim, considerando que foram julgadas as primeiras declarações, designo 

audiência de conciliação para tentativa de obter acordo quanto à partilha 

dos bens e da prestação de contas em apenso, para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 14h, à qual os interessados com advogados constituídos nos 

autos deverão comparecer independentemente de intimação 

pessoal.Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

qualifique os herdeiros que propuseram ações de investigação de 

paternidade, a fim de que sejam citados para participar da audiência.Com a 

qualificação juntada ao processo, citem-se os herdeiros para que 

compareçam à audiência de conciliação, munidos de prova de que são 

herdeiros do inventariado."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 82799 Nr: 18155-82.1999.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADS, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ 

- OAB:2982/RO, SIDNEY DA SILVA PEREIRA - OAB:8209, WILLIAN 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a 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.: 1140682 Nr: 27683-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDA, VRDA, ARDA, VRDA, TR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar dentro do prazo legal de 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1016711 Nr: 30442-18.2015.811.0041

 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: AGFN, LFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI WYSNEY DA COSTA 

MENEZES BATISTA - OAB:15.650/MT, GIOVANA MARI VIEIRA DA 

SILVA TERNOVOI DE MORAES - OAB:15.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/B

 Processo nº. 30442-18.2015 – Código 1016711

 Vistos.

 Ana Gabriela Ferreira Neves aforou a presente Ação de Alimentos em 

face de Luiz Carlos de Sá Neves, buscando, em síntese, que o requerido 

seja compelido a pagar o equivalente a 30% (trinta por cento) de seus 

rendimentos mensais.

 À fl. 24 foi fixada a verba alimentar provisória em 25% (vinte e cinco por 

cento) da remuneração mensal, e designada audiência de tentativa de 

conciliação, que restou infrutífera, fl. 47.

 Às fls. 48/55 foi apresentada a contestação.

 Às fls. 79/88 foi apresentada a impugnação.

 À fl. 115 foi afastada a preliminar arguida pelo requerido, e designada 

audiência de instrução e julgamento, cuja ata está encartada à fl. 123.

 Às fls. 116/120 consta manifestação da requerente.

 Às fls. 127/131 foram apresentados os memoriais finais pelo requerido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Verifica-se dos autos que a requerente buscou a fixação de verba 

alimentar em face do seu genitor. À época da propositura da ação, a 

autora ainda era menor, pois, contava com 16 (dezesseis) anos de idade 

(fl. 13).

 Observados os requisitos necessários à espécie, foram fixados 

alimentos provisórios no importe de 25% (vinte cinco por cento) dos 

rendimentos líquidos do requerido, e determinado o desconto em folha de 

pagamento.

 Como cediço, a obrigação alimentar dos genitores aos filhos menores de 

idade é inconteste, até por esse motivo foi de pronto determinado ao 

demandado o pagamento da verba à filha.

 Ocorre que durante o curso do processo, a requerente tornou-se maior e 

capaz, inclusive, faltam poucos meses para completar 19 (dezenove) 

anos (fl. 13). Com o atingimento da idade civil, os alimentos só serão 

devidos em algumas situações, a saber, por motivo de estudo e ao filho 

que possua algum tipo de debilidade que o torne incapaz para o labor.

 Ou seja, com a maioridade, passa a ser do filho a obrigação de 

comprovar que a verba alimentar continua sendo indispensável, e isso é 

possível se estivermos diante de uma daquelas duas hipóteses acima 

mencionadas.

 Nesse sentido destaco o precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. A maioridade não 

importa automático desaparecimento da necessidade de receber 

alimentos. Contudo, a partir do momento em que se completa a maioridade, 

deixa de existir a presunção da necessidade de alimentos e o dever de 

sustento por parte do genitor, e passa a ser do filho a incumbência de 

provar que continua necessitando dos alimentos. No caso, não 

comprovada a necessidade do encargo, cabe a exoneração dos alimentos 

à filha maior. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068760032, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 
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Robles Ribeiro, Julgado em 18/05/2016)

 Aqui, a requerida foi devidamente intimada para a audiência de instrução 

e julgamento, no entanto, deixou de comparecer e nem mesmo justificou 

sua ausência, mostrando com sua atitude que não tinha intenção de 

produzir prova a seu favor.

 No entanto, como dito anteriormente, implementada a maioridade civil, 

imperiosa se fazia a demonstração pela alimentada de que ainda 

necessitava da verba alimentar, já que agora, as suas necessidades não 

são mais presumidas, precisam ser provadas, e isso não ocorreu no 

caso.

 Cumpre-me observar, que enquanto menor de idade, a decisão inicial 

deferida nesses autos foi pela fixação da verba alimentar, verba essa 

recebida até hoje pela requerente. Portanto observa-se que os alimentos 

aqui fixados cumpriram seu papel, proveram materialmente a autora, 

quando se via na condição de dependente absoluta dos genitores. 

Atualmente, não demonstrou a necessidade de seu recebimento, embora 

tenha tido oportunidade para tanto, razão pela qual a verba inicialmente 

imposta face ao requerido, deixa de ter pertinência.

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e revogo os alimentos 

provisórios fixados na decisão de fl. 24. Entretanto, saliento que os 

alimentos até agora pagos são irrepetíveis, isso é, não cabem devolução.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Expeça-se, de imediato, ofício para que cessem os descontos em folha 

de pagamento.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário. Após, 

arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002782-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE LOPES DE JESUS OAB - MT21413/O (ADVOGADO)

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA OAB - MT21595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002782-27.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

JOZEDELMA APARECIDA SILVA COSTA Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 

Casa 08, (LOT MARINGÁ III), Lt 04, Quadra 09, PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-402 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ADAO ADVINCOLA DA SILVA Endereço: RUA PRESIDENTE CASTELO 

BRANCO, n 298, - DE 353/354 AO FIM, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-430 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE, acima qualificados, para manifestar sobre a juntada nos 

autos no prazo de 05 dias. 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 junho de 

2018. assinado eletronicamente por Marya Santanna de Souza /GESTORA 

JUDICIAL.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033261-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTIAGO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR SANTIAGO AZEVEDO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARCIO SANTIAGO AZEVEDO (HERDEIRO)

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. 1033261-37.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao certificado no Id 11728913, intime-se 

pessoalmente o inventariante, e, inclusive por edital se necessário, para 

manifestar interesse no prosseguimento deste processo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento, artigos 

485, § 1º e 622 do CPC. Após, voltem conclusos para análise. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022255-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSDALVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS PEREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BEGAIR PEREIRA FILIPALDI (HERDEIRO)

JOSE JOAQUIM MACHADO FILHO (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (HERDEIRO)

BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

IVONETE TEREZINHA DOS SANTOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022255-33.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante a manifestação ministerial sob o Id 

11588672, considerando o noticiado e pretendido pelo inventariante, Id 

12694368, no que diz respeito à partilha, para melhor análise, havendo 

interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, dê-se nova vista à d. 

representante do Ministério Público e voltem conclusos para análise. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013148-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SILVA CAMARGO OAB - MT0018290A (ADVOGADO)

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO)

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DERVALHE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013148-62.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao noticiado e postulado no Id 11492253, 

pela inventariante, oficie-se ao Banco do Brasil, para que apresente a este 

Juízo, no prazo de cinco dias, “extratos mensais dos anos de 2015 e 

2016, das contas corrente e poupança, mantida na Agência nº. 4696-5, 

contas nº. 12993-3, nº. 10.012.993-5, nº. 31000129933, bem como 

Agência nº. 1216-5, conta nº. 12993-3, conforme informações do 

BACENJUD (Doc. ID 6811586 - Pág. 2) do de cujus ITAMAR DERVALHE, 

CPF 496.748.208-25”. Oficie-se, com remessa de cópia do Id 6811586. 

Outrossim, observa-se que já houve resposta da BRASILCAP, Id 

11837304 e seguintes, Assim, e, se confirmada a ausência de resposta 

do Bradesco Vida e Previdência, conforme informado no Id 11492253 – 

Pág. 2, reitere-se ofício, conforme se requer, fixando-se o prazo de cinco 
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dias, e, desde feita, consignando-se, ainda, que em caso de inércia, 

poderá ser extraída cópia dos autos para apuração de crime de 

desobediência, pelo Ministério Público, sem prejuízo da responsabilidade 

civil. Após, cumpridas as determinações supra, intime-se a inventariante 

para que apresente, ratifique ou retifique plano de partilha, no prazo de 

quinze dias, com a indicação dos bens, valores e cota parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação se for o caso, e, em seguida, 

cumpra-se conforme determinado no Id 6811744 - Pág. 2, penúltimo e 

último parágrafos. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025995-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONARIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANO BARBOSA DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1025995-96.2017.8.11.004 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se que fora 

noticiado no Id 12164038 a desconstituição do advogado anteriormente 

constituído, tendo em vista que a inventariante “terá seus interesses 

patrocinados pela Defensoria Pública de Mato Grosso.” Assim sendo, para 

que não restem dúvidas, intime-se a inventariante para que manifeste, no 

prazo de quinze dias, quanto à ratificação ou retificação das declarações 

apresentadas no autos, conforme já determinado no Id 9581866. Após, 

voltem imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 920359 Nr: 43640-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBFRP, EBFRP, CBFH, CBFH, SAVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - 

OAB:6.469/MT, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim por qualquer ângulo que se análise, rejeito a alegação 

preliminar de preclusão. Quanto a pretensão de imediata substituição da 

inventariante, a priori, não vejo como acolher, nesta oportunidade, tendo 

em vista inclusive a necessidade de maiores esclarecimentos quanto ao 

trânsito em julgado da decisão do e. TJMT, fls. 1191, bem como porque, 

por ora, tão somente a título de ilustração/observância, a ordem de 

preferência do art. 617 do CPC, não tem caráter absoluto, (TJRS - RAI 

70072823800). Se não bastasse, não se pode desconsiderar, também, 

como regra estabelecida no CPC, ressalvada necessidade de remoção de 

ofício, “o pedido de remoção de inventariante deve ser instaurado em 

incidente de remoção, consoante art. 623, parágrafo único”, (TJRS - RAI 

70075811356, Julgado em 28/03/2018).Outrossim, inclusive reportando-me 

ao decidido às fls. 1196/1197, quanto aos pedidos formulados pela 

viúva/herdeira às fls. 1202, necessário ressaltar, no que diz respeito a 

extratos bancários do de cujus, complementação de informações 

referentes a patrimônio que seria pertencente ao espólio, inclusive por se 

relacionar à prestação/exigir de contas, e, não havendo consenso, deverá 

ser utilizada a via judicial adequada, art. 550 e seguintes do CPC. Neste 

sentido, aliás, assim também já se decidiu: “...A prestação de contas do 

inventariante deve ser processada em autos apartados do inventário, 

conforme determina o caput do art. 553 do CPC...” (Agravo de Instrumento 

Nº 70075538009, Sétima Câmara Cível, TJRS, Julgado em 28/02/2018)Por 

fim, não obstante a presente decisão, considerando os pedidos 

formulados às fls. 1202, pela víuva/herdeira, mormente no que diz respeito 

ao pedido de “pagamento de quantia equivalenete à média 

utilizada/disponibilizada aos outros dois herdeiros, sugerindo, de imediato, 

a quantia mínima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”, primeiramente, 

intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de quinze dias, e, 

em seguida, voltem os autos conclusos, juntamente com o processo a ser 

apensado, sob o código 1310086. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1205573 Nr: 6698-23.2017.811.0041

 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: IBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Reportando-me à manifestação ministerial de fls. 82/83, considerando a 

constatada divergência das avaliações “entre os valores de 

alienação/repasse dos imóveis, e o valor a eles atribuídos no mercado”, e, 

havendo interesse de incapaz, intime-se a parte Requerente para que 

manifeste no prazo de quinze dias, mormente para fins de esclarecer a 

situação noticiada, podendo requerer/providenciar o que mais de direito.

 Após, dê-se nova vista à d. representante do Ministério Público, conforme 

se requere às fls. 83, e, em seguida, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336641 Nr: 7537-63.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, LEANDRO JUVENAL DA SILVA - OAB:21162, 

WELLINGTON FREITAS LIMA - OAB:21.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LEANDRO JUVENAL DA SILVA, para devolução 

dos autos nº 7537-63.2008.811.0041, Protocolo 336641, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1151436 Nr: 32330-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC, MLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 949322 Nr: 59932-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKSFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1030713 Nr: 37118-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCR, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1215508 Nr: 10080-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZR, ADNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSARA DE LIMA BATISTA - 

OAB:7794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para requerer o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1039294 Nr: 41310-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDC, GEMDC, ECM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposta por V.M. da C. 

e G.E.M. da C., representados por sua genitora, em desfavor de 

Crystopher Pereira da Costa, todos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento dos valores referentes as prestações 

alimentícias em atraso, sob pena de decretação da prisão civil, fls. 04/05.

Instruíram o pedido com os documentos de fls. 06/11.

Intimados, os Exequentes procederam a emenda a inicial, fls. 13/14, bem 

como instruíram os autos com cópia de suas certidões de nascimento e 

documento pessoal de sua genitora, fls. 18/20.

O Executado citado, fls. 29, nada manifestou nos autos, fls. 30.

Os Exequentes apresentaram demonstrativo de débito atualizado e 

requereram a decretação da prisão civil do Executado, fls. 34/35.

O Ministério Público opinou pela decretação da prisão civil do Executado, 

como meio derradeiro de constrangê-lo a cumprir sua obrigação, fls. 

36/37.

É o relatório. Decido.

 Verifica-se que o Executado não efetuou o pagamento do débito e/ou 

apresentou justificativa. Logo, diante do descaso do Executado em 

relação a sua prole, resta como única alternativa a este Julgador a 

decretação da prisão civil que, in casu, se torna necessária.

Evocamos, os ensinamentos de Yussef Said Cahali, aplicáveis ao caso 

sub judice, que, discorrendo sobre os motivos ensejadores da prisão civil, 

afirma:

"... Decreta-se a prisão civil, não como pena, não com o fim de punir o 

executado pelo fato de não ter pago a prestação alimentícia, mas sim com 

o fim, muito diverso, de coagi-lo a pagar. Lembrando Bellot, a prisão civil é 

meio de experimentar a solvabilidade, ou de vencer a má vontade daquele 

que procura ocultar o que possui." (g.n.)

 Registra-se, por oportuno, que de acordo com o § 7º do art. 528 do CPC, 

“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”.

 Pelo exposto e com fundamento no art. 528 § 3º do CPC DECRETO a 

prisão civil de CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, ficando automaticamente revogada ou suspensa com o 

pagamento do débito ora executado.

Intimem-se os Exequentes, através de seu d. patrono, para, no prazo de 

03 (três) dias, instruir os autos com demonstrativo de débito atualizado.

Após, expeça-se mandado de prisão aplicável à espécie constando ainda 

expressamente no mesmo a observação de que havendo o pagamento 

integral ou se decorrido o prazo de prisão, deverá o executado ser 

colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.

O meirinho e/ou a Autoridade Policial encarregada(s) do cumprimento do 

mandado de prisão, deve(m) se acautelar(em) no sentido de que o 

conduzido/executado deverá ser recolhido em local apropriado, separado 

dos presos comuns (art. 528, § 4º CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011941-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARQUES LOBATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA (RÉU)

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. 1011941-91.2018.8.11.0041. Ação: 

Reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, 

Alimentos em favor da ex companheira, reconhecimento da usucapião 

familiar e pedido de tutela provisória de urgência e tutela cautelar. Vistos, 

etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens, Alimentos em favor da ex 

companheira, reconhecimento da usucapião familiar e pedido de tutela 

provisória de urgência e tutela cautelar, proposta por Eva Marques Lobato 

em face de Paulo Sérgio de Oliveira, todos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese de que viveu em união estável com o Requerido por 

aproximadamente 27 anos, com início em setembro de 1989 e término do 

relacionamento em meados de fevereiro de 2016, quando se separaram 

de fato. Esclarece que durante o relacionamento adquiriram os bens 

indicados na petição inicial, Id n. 13034337, pág. 3, buscando, assim, sua 
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partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das 

partes. Salienta, também, a necessidade de fixação de alimentos em seu 

favor, ressaltando que atualmente possui 48 anos, está fora do mercado 

de trabalho há 30 anos e possui baixa escolaridade. Dessa forma, pede a 

concessão da tutela provisória de urgência para fins de que sejam fixados 

alimentos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do 

Requerido. Postulou, ainda, a tutela provisória de caráter cautelar para que 

seja determinado o bloqueio do veículo e a utilização do FGTS pelo 

Requerido com a finalidade de se evitar a dilapidação do patrimônio. 

Instruiu o pedido com documentos. É o relatório. Decido. Registra-se, 

primeiramente, que o instituto da tutela antecipada foi recepcionado pelo 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 294 a 311 sob o 

nome de tutela provisória de urgência e de evidência, não se tratando de 

uma simples concessão de liminar, pois constitui na própria antecipação 

da decisão final almejada. A sua concessão, no entanto, pressupõe 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

reclamado pela Requerente e, ainda assim, se houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300 do 

CPC., ou ainda, na ausência de tais elementos, ficar caracterizada alguma 

das hipóteses do art. 311 do CPC. No que diz respeito ao pedido de 

fixação de alimentos em favor da Requerente, em razão da mencionada 

união estável, não vejo como acolher nesta oportunidade, em sede de 

tutela provisória de urgência, mormente porque segundo a própria 

Requerente as partes estão separadas de fato desde meados de 

fevereiro/2016, Id n. 13034337, pá.g 12, o que, portanto, inclusive 

afastaria a urgência de maneira a oportunizar o contraditório. Neste 

sentido, aliás: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RELATIVA À UNIÃO 

ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-COMPANHEIRA. 

DESCABMENTO. Para fins de tutela antecipada, necessário, para a sua 

concessão, que estejam presentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Situação que recomenda a não 

fixação, por ora, de alimentos provisórios à ex-companheira, porquanto o 

caso dos autos é daqueles que reclama ampla dilação probatória. 

Manutenção do decisum. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074646548, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017) Quanto ao 

pedido da concessão da tutela provisória de caráter cautelar para que 

seja determinado o bloqueio do veículo e a utilização do FGTS pelo 

Requerido com a finalidade de se evitar a dilapidação do patrimônio, 

considerando, que por ora, não existem nos autos informações seguras 

acerca dos fatos narrados na exordial, sendo necessária a formação do 

contraditório, bem como a ausência de elementos de convicção 

suficientes para resguardar a pretensão deduzida, não se verificando 

também perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nesta 

oportunidade, indefiro os pedidos. Aliás, sobre o tema, trago o seguinte 

entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ARROLAMENTO DE 

BENS. LIMINAR. INDEFERIMENTO. A total ausência de elementos seguros 

de convicção hábeis a demonstrar o risco de ocultação ou alienação do 

patrimônio do casal, que será ulteriormente levado a partilha, afasta o 

requisito do 'periculum in mora', indispensável à concessão da liminar em 

ação cautelar de arrolamento de bens. (Agravo de Instrumento Cv 

1.0079.13.050981-7/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo, 6ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 17/12/2013, publicação da súmula em 16/01/2014) 

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 02/08/2018 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 de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte Autora (artigo 344 do CPC). Intime-se a 

Requerente, através de seus d. patronos, para comparecer na audiência, 

e ainda, instruir os autos com sua certidão de nascimento ou casamento, 

devendo, esta última estar devidamente averbada, se for o caso. 

Cientifique o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015973-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIARD FERREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1020775-20.2017.8.11.0041 Ação: 

Alimentos, Guarda e Visitas Vistos, etc... Defiro os benefícios de 

gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Intime-se o Requerente, por meio de seus d. patronos, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, instruir a inicial com o documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, do CPC), qual seja, a certidão de 

nascimento da criança, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016595-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA JESUS DOS REIS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016595-24.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Expedição de Alvará 

Judicial, tendo o Requerente pleiteado os benefícios da assistência 

judiciária afirmando sua condição de pobreza através da inicial. Contudo, 

constata-se que resta demonstrado que o Requerente não preenche os 

requisitos para ser beneficiário da Assistência Judiciária, isso porque terá 

em seu favor a expedição de alvará para levantamento de valores em 

nome da falecida, (Id n. 13665035, pág. 3), podendo, portanto, suportar as 

despesas deste pedido, pois não se trata de ação litigiosa e sim de 

jurisdição voluntária e com certeza, o pagamento das despesas não 

afetará seu sustento, pelo que, sob pena, inclusive, de inviabilizar tal 

instituto que deve ser reservado para aquelas situações de real e efetiva 

necessidade, indefiro o pedido de concessão do benefícios da Justiça 

Gratuita. Neste sentido, vejamos o que se extrai da jurisprudência: “Ainda 

que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante 

simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com 

o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando 

não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade 

econômica alegada”.(TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). 

Dessa forma, determino a intimação do Requerente, através de sua d. 

patrona, para, no prazo de 15 (quinze) dias, fazer prova no sentido de 

que não pode prover os custos deste processo sem comprometer seu 

sustento e de sua família ou que neste mesmo prazo efetue o recolhimento 

das custas/despesas judiciárias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, do CPC). Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012073-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE MENDES VEGGI ATALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT0012721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NILSON VEGGI ATALA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1012073-51.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, 

processado pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, em face do 

óbito de Nilson Veggi Atala Junior, Id 13053713, tendo como inventariante 

nomeada a Requerente Edinete Mendes Veggi Atala, Id 13064182, 

objetivando a homologação/adjudicação, na condição de única herdeira do 

de cujus. A inicial foi instruída com documentos, complementados com a 

comprovação de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, Id 13155892. É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de 

arrolamento sumário, onde figura como única herdeira a inventariante, não 

havendo interesse de incapaz, e, nos termos do artigo 659 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo é possível a imediata conclusão do processo, 

com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional no que diz 

respeito à adjudicação, até porque, de acordo com o art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, por oportuno, o seguinte precedente: “Agravo de 

instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que condicionou a expedição 

do formal de partilha à prévia concordância da Fazenda Pública. 

Inconformismo. Cabimento. No arrolamento, não são 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. Artigos 659 e 662, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido.” (TJSP: RAI 

2245375-50.2016.8.26.0000, j. 29/09/2017). Aliás, o e. TJMG decidiu no 

mesmo sentido: “...Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, descabe a determinação de juntada de certidão de 

homologação/isenção do ITCD de forma antecipada, pois somente após a 

homologação da partilha o Fisco será intimado para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, a teor dos artigos 659, §2° e 662, 

§2°, ambos do CPC/2015 - Recurso provido.” (TJMG – RAI Cv 

1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2016). No 

referido julgamento consta inclusive a seguinte fundamentação: “No 

CPC/73, para que houvesse a expedição do formal de partilha e expedição 

de alvarás, na forma do arrolamento sumário, era necessária a 

comprovação do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio.” (...) “Agora, (CPC/15) após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha, e, em seguida 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, e, somente após será determinada a intimação do Fisco para 

o lançamento administrativo do imposto.” (...) Se não bastasse, conforme 

bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive no que 

tocante ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o pedido de adjudicação apresentado nos autos, Id 

13053713, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, e, se confirmado o pagamento das custas/taxas, se 

ainda houver, expeça-se o necessário, formal de partilha, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito para o 

registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. 

Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033243-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PINA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANTUNES MACIEL (REQUERIDO)

ELZIRA PINA MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033243-16.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, 

processado pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, em face do 

óbito dos de cujus Alexandre Antunes Maciel e Elzira Pina Maciel, Id 

10472330, tendo como inventariante nomeado o Requerente Daniel Pina 

Maciel, Id 10512692, objetivando a homologação do plano de partilha, 

ratificado no Id 11581520. A inicial foi instruída com documentos, 

complementados com a comprovação de inexistência de registro de 

testamento em nome dos de cujus, Id 11581531. É a síntese. Decido. 

Conforme relatado, trata-se de arrolamento sumário, com pretensão de 

homologação do plano de partilha apresentado nos autos, não havendo 

interesse de incapaz, nos termos do artigo 659 do Código de Processo 

Civil. Assim sendo é possível a imediata conclusão do processo, com a 

prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional no que diz respeito 

à partilha, até porque, de acordo com o art. 662 do CPC: “No arrolamento, 

não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, 

ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Menciono, 

ainda, por oportuno, o seguinte precedente: “Agravo de instrumento. 

Arrolamento de bens. Decisão que condicionou a expedição do formal de 

partilha à prévia concordância da Fazenda Pública. Inconformismo. 

Cabimento. No arrolamento, não são 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. Artigos 659 e 662, § 2º, do Código de Processo Civil. Decisão 

reformada. Agravo provido.” (TJSP: RAI 2245375-50.2016.8.26.0000, j. 

29/09/2017). Aliás, o e. TJMG decidiu no mesmo sentido: “...Com a entrada 

em vigor do Novo Código de Processo Civil, descabe a determinação de 

juntada de certidão de homologação/isenção do ITCD de forma antecipada, 

pois somente após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto, a teor dos artigos 

659, §2° e 662, §2°, ambos do CPC/2015 - Recurso provido.” (TJMG – RAI 

Cv 1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2016). 

No referido julgamento consta inclusive a seguinte fundamentação: “No 

CPC/73, para que houvesse a expedição do formal de partilha e expedição 

de alvarás, na forma do arrolamento sumário, era necessária a 

comprovação do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio.” (...) “Agora, (CPC/15) após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha, e, em seguida 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, e, somente após será determinada a intimação do Fisco para 

o lançamento administrativo do imposto.” (...) Se não bastasse, conforme 

bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive no que 

tocante ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha apresentado nos autos, e, ratificado no 

Id 11581520, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido 

o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito para o 

registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e 
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inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública “para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Custas 

nos termos da lei. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos 

legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020149-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE NILZA MARQUES (REQUERENTE)

DEBORA DUARTE DE ARAUJO (REQUERENTE)

ROMY NILVA MARQUES CARDOSO (REQUERENTE)

JOSE MOACY MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA ANDRELINA DUARTE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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. 1020149-98.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, 

processado pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, em face do 

óbito da de cujus Nilza Andrelina Duarte, Id 8328872, tendo como 

inventariante nomeada a Requerente Jackeline Nilza Marques, Id 8767322, 

objetivando a homologação do plano de partilha, Id 11606850. A inicial foi 

instruída com documentos, complementados com a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, Id 10702096. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de arrolamento sumário, 

com pretensão de homologação do plano de partilha apresentado nos 

autos, não havendo interesse de incapaz, nos termos do artigo 659 do 

Código de Processo Civil. Assim sendo é possível a imediata conclusão do 

processo, com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional no 

que diz respeito à partilha, até porque, de acordo com o art. 662 do CPC: 

“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, por oportuno, o seguinte precedente: “Agravo 

de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que condicionou a 

expedição do formal de partilha à prévia concordância da Fazenda 

Pública. Inconformismo. Cabimento. No arrolamento, não são 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. Artigos 659 e 662, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido.” (TJSP: RAI 

2245375-50.2016.8.26.0000, j. 29/09/2017). Aliás, o e. TJMG decidiu no 

mesmo sentido: “...Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, descabe a determinação de juntada de certidão de 

homologação/isenção do ITCD de forma antecipada, pois somente após a 

homologação da partilha o Fisco será intimado para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, a teor dos artigos 659, §2° e 662, 

§2°, ambos do CPC/2015 - Recurso provido.” (TJMG – RAI Cv 

1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2016). No 

referido julgamento consta inclusive a seguinte fundamentação: "No 

CPC/73, para que houvesse a expedição do formal de partilha e expedição 

de alvarás, na forma do arrolamento sumário, era necessária a 

comprovação do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio.” (...) “Agora, (CPC/15) após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha, e, em seguida 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, e, somente após será determinada a intimação do Fisco para 

o lançamento administrativo do imposto.” (...) Se não bastasse, conforme 

bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive no que 

tocante ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha apresentado nos autos, Id 10702096, 

salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em 

julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, carta de adjudicação 

e/ou alvará(s), com a observância de que é requisito para o registro a 

comprovação de pagamento ou isenção de tributos e inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, 

bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações supra, 

cientifiquem a Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem custas. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028983-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA DE JESUS FERREIRA PRATES DE ALMEIDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT0007111A (ADVOGADO)

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURÉLIO PIRES DE SIQUEIRA (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° 1028983-90.2017.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, 

ajuizada por CÁSSIA CRISTINA DE JESUS FERREIRA SIQUEIRA, em face 

de MARCOS AURELIO PIRES DE SIQUEIRA, ambos qualificados nos autos, 

sob o argumento, em síntese, que se casou com o Requerido em 

25/02/1995, sob o regime da comunhão parcial de bens; que do 

relacionamento adveio o nascimento de uma filha, já maior de idade; e que 

não adquiram bens. Aduz, ainda, que acreditou já estar divorciada do 

marido, em razão de uma suposta ação de divórcio que ele teria 

ingressado, no entanto, veio a descobrir que não ocorreu o divórcio, 

motivo pelo qual pretende a regularização da situação. Requereu os 

benefícios da justiça gratuita; a citação do Requerido, via edital, vez que 

encontra-se em local incerto e não sabido; e pede, ao final, a procedência 

da ação, com a decretação do divórcio, e o retorno do seu nome de 

solteira. O pedido foi instruído com os documentos necessários a 

propositura da ação. Decisão do Id n° 99295324, que deferiu a citação por 

edital do Requerido. Devidamente citado/intimado via edital, o Requerido 

deixou transcorrer o prazo da contestação sem se manifestar, pelo que, 

foi nomeado Curador Especial ao Requerido, na pessoa da d. Defensora 

Pública, que apresentou contestação, por negativa geral (Id n° 11003228). 

Manifestação do Ministério Público favorável à decretação do divórcio (Id 

n° 11899657). Relatei. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de divórcio, 

a qual está pronta para julgamento, uma vez que satisfeitas às exigências 

legais. As alegações feitas na inicial foram prestigiadas pela ausência de 

contrariedade, conquanto, vale observar, a revelia não induza presunção 

absoluta de veracidade (CPC, art. 345, II), os fatos noticiados na exordial 

possuem verossimilhança, mormente tendo em vista que após propositura 

desta ação, o Requerido citado por edital, deixou transcorrer o prazo, 

sendo-lhe nomeado curador especial, o qual apresentou contestação por 

negativa geral. Admite-se, assim, o reconhecimento da revelia nas ações 

de divórcio, notadamente quando, como na hipótese dos autos, estão 

presentes mais que indícios confirmadores dos fatos articulados na inicial, 

mormente, repito, na ausência de resposta à citação, o que também, vem a 

corroborar o alegado na exordial, ainda que tacitamente. Vejamos o que 

se extrai da jurisprudência: "Admite-se a aplicação dos efeitos da revelia 
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nas causas atinentes à sociedade conjugal, visto não ser a mesma 

indisponível, tanto assim que permitida a separação consensual, tanto 

mais aceitável aquela quando há indícios confirmatórios do alegado na 

inicial”. (RT 638/84). E mais: “No processo de desquite não se pode deixar 

de aplicar o art. 319 do Código de processo civil, quando o réu deixa 

correr a ação à revelia.” (RT 508/106). Deste modo, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio. Não se pode, portanto, em 

prejuízo do direito substancial da Requerente, deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, conforme postulado na inicial, pois seria extremamente injusto 

proclamar a improcedência do pedido quando a Requerente, certamente 

procurando reorganizar sua vida, tenta obter do Poder Judiciário um 

provimento que facilite tal objetivo, não tendo o Requerido, insta observar, 

sequer comparecido em Juízo para infirmar as alegações deduzidas pela 

Requerente. Neste sentido, é relevante salientar que, com a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 66/2010, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, restou suprimido o 

requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Sendo assim, 

para a decretação do divórcio, basta apenas que as partes sejam 

casadas, e manifestem o desejo de dissolver o vínculo conjugal. Dessa 

forma, e ante a comprovação de que o casal há muito não mais coabita 

sob o mesmo teto, não há qualquer óbice à decretação do divórcio. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na ação, acolhendo a pretensão da Requerente, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, uma 

vez que estão satisfeitos os requisitos previstos na Lei 6.515/77, 

extinguindo o vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, IV, do Código 

Civil, autorizando a cônjuge a voltar a utilizar o seu nome de solteira. 

Ciência ao Ministério Público. Sem custas, por ser a Requerente 

beneficiária da justiça gratuita, benefício que estendo ao Requerido. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o competente mandado 

para averbação da sentença, no Cartório de Registro Civil competente. 

Após, arquive-se o processo, com as cautelas de estilo, procedendo-se 

as anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036973-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON DE SOUZA PINHO (REQUERENTE)

VIRGINIA MARIA DE NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA MARIA DE NORONHA (REQUERIDO)

HELTON DE SOUZA PINHO (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 nº. 1036973-35.2017.8.11.0041 Ação: 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de 

Bens, Alimentos, Guarda e Visitas Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

Alimentos, Guarda e Visitas, ajuizada por VIRGINIA MARIA DE NORONHA 

e HELTON DE SOUZA PINHO, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que conviveram pelo período de 08 (oito) anos, 

como se fossem marido e mulher; que no decorrer da união, as partes 

atenderam aos requisitos previstos na Legislação Civil (art. 1.723), no 

entanto, em setembro de 2017, as partes se separaram de fato, pelo que, 

deve ser reconhecida e dissolvida a referida união. Relatam que do enlace 

adveio o nascimento de uma filha, a menor Maria Emilia Souza Noronha, 

sendo que em relação a ela acordaram acerca da guarda, direito de visitas 

e alimentos. Informam, ainda, que adquiriram apenas um imóvel na 

constância da união, e que a cota parte que seria devida ao Requerente 

Helton, no percentual de 50% (cinquenta por cento), ficará para a flha 

menor, com o usufruto vitalício para a Requerente Virginia (genitora), para 

que possam continuar residindo no bem. Acordaram ainda, que o 

Requerente Helton manterá a Requerente Virginia como dependente do 

seu plano de saúde empresarial, até quando perdurar o seu vínculo 

empregatício, ressalvados os valores que excederem a mensalidade 

principal do plano de saúde, que ocorra por co-participação, sendo estes, 

de responsabilidade da Requerente Virginia. Pedem, ao final, a 

homologação do acordo. Os Requerentes promoveram a emenda à inicial, 

retificando o valor dado à causa (Id n° 11117301). Manifestação do 

Ministério Público, pugnando pelo esclarecimento das partes, com relação 

à ausência de reajuste da pensão alimentícia (Id n° 1129139). Devidamente 

intimadas, as partes manifestaram que a pensão será reajustada pelo 

salário mínimo vigente, retificando o valor da pensão para 1 1/2 (um salário 

mínimo e meio) (Id n° 11488194). O Ministério Público manifestou favorável 

a homologação do acordo (Id n° 11613503). Relatei. Fundamento e decido. 

A ação pode ser julgada de plano, uma vez que satisfeitas às exigências 

legais. As partes encontram-se devidamente acordadas e a 

documentação juntada corrobora as alegações feitas na inicial. Ressalto, 

ainda, que cabe ao magistrado, analisando o conjunto fático existente nos 

autos, e em atenção ao art. 371 do CPC, formar livremente sua convicção, 

sem estar adstrito a qualquer espécie probatória. Dito isto e, pelos motivos 

acima mencionados, é de se reconhecer e dissolver a união estável, 

pleiteada na peça inaugural. Neste sentido, verifica-se que o exame dos 

autos revela que as partes conviveram em união estável por 08 (oito) 

anos, em caráter de exclusividade, sendo que dessa união adveio o 

nascimento de uma filha. Com relação à união estável, cumpre destacar 

que, à luz do art. 226, § 3º da Carta Magna, e artigo 1.723, do vigente 

Código Civil (Lei nº 10.406/02), a união estável duradoura é reconhecida 

como entidade familiar protegida pelo Estado, não podendo sofrer 

quaisquer limitações. Não se pode olvidar, ainda, que a Lei de Introdução 

ao Código Civil preconiza em seu artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

comum”. Com relação ao tema, nossos Tribunais assim têm decidido: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO - CONVIVÊNCIA "MORE 

UXORIO" - LAPSO TEMPORAL PARA O RECONHECIMENTO. A união 

estável, objeto de proteção do art. 226, § 3, da CF, traduz-se pela vida em 

comum, "more uxorio", por período que revela estabilidade e vocação de 

permanência, com sinais claros e induvidosos da vida familiar." 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000.164.876-5/00 - RELATOR: EXMO. SR. DES. 

CORRÊA DE MARINS. Assim, fácil verificar a possibilidade de acolhimento 

da pretensão inicial, diante da verossimilhança das alegações contidas na 

exordial. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão dos 

Requerentes com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para 

RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL existente entre VIRGINIA MARIA DE 

NORONHA e HELTON DE SOUZA PINHO, a qual perdurou de 

setembro/2009 a setembro de 2017, pelo período de 08 (oito) anos, e sua 

posterior DISSOLUÇÃO, com a HOMOLOGAÇÃO do acordo nos termos 

postulados na petição de Id n. 11029726 e 11488194, onde ficou 

convencionado que a guarda do menor será compartilhada, sendo fixada 

sua residência na casa da mãe, podendo o pai exercer o seu direito de 

convivência/visitação. Ante a declaração da existência de bem adquirido 

na constância do casamento, homologo os termos da partilha celebrada 

entre as partes. O pai pagará a título de alimentos à filha, o valor de 1 1/2 

(um salário mínimo e meio), mediante depósito na conta bancária 2922-8, 

agência 1695, da Caixa Econômica Federal, conforme dados bancários 

constantes do acordo (Id n° 11029726 – pág. 03). Por se tratar de 

reconhecimento e dissolução de união estável realizado pela via 

consensual, expeça-se, imediatamente, Certidão ou Carta de Sentença. 

Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Após, arquive-se o processo, observando-se as formalidades legais, e, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038267-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MACIEL DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LISBOA DE MELO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

08/08/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 25 de junho de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038427-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA URBANA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUMILANE CEBALHO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

08/08/2018 ÀS 14:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 25 de junho de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009584-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CLOVES BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIBE GONCALVES BORGES FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

08/08/2018 ÀS 15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 25 de junho de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 873057 Nr: 11859-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA MONTEIRO DA SILVA, PAULINO MONTEIRO 

DA SILVA FILHO, MONICA MONTEIRO DA SILVA SANTOS, MARIO SÉRGIO 

COVEZZI, NORLY CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA COVEZZI, ANNA 

MONTEIRO TOSONCIN, ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA, ROBERTO DOS 

SANTOS, JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR, CAMILA 

MONTEIRO DA SILVA, FRANCIELA GUERRA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da analise dos autos, verifico que ainda existem dividas do espólio 

a serem pagas, inclusive foi deferido, a expedição de alvará, a fim de 

autorizar a inventariante a proceder com a alienação do imóvel 

APARTAMENTO RESIDENCIAL, MATRICULADO SOB O N.º 44175 no 

Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de 

Cuiabá – MT, conforme alvará de fl. 153.Deste modo, intime – se a 

inventariante para que informe se o referido bem foi vendido e quais 

dividas foram pagas.Tendo em vista que existem dividas em nome da 

falecida, conforme informado à fl. 224, oficie – se ao Banco Itaú para que 

apresente extrato atualizado do valor das dívidas em nome da falecida, 

bem como a sua origem. Após, com as informações volte os autos 

conclusos para decisão referente a expedição de alvará solicitado às fls. 

242/249.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá-MT, 

20 de junho de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 393184 Nr: 24853-55.2009.811.0041

 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: RLBC, ICAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDR, MCGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, SÉLIO 

SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470/MT, SONIA CASTILHO ROCHA - 

OAB:2.617/RO

 Vistos, etc.

Autos n.º 393184

Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões (fls. 

417/421) no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.010, § 1º do NCPC.

Em seguida, considerando a desnecessidade de realizar juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, § 3º do NCPC), remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1038940 Nr: 41100-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA LOBOS, FERNANDO 

DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA MONTEIRO DA SILVA, 

GIOVANA MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELISE ESPÓSITO VAZ 

CURVO - OAB:6.037

 É o sucinto.Pelo que podemos observar o pedido inicial, inserido às fls. 

05/09, cumpre as exigências do art. 642 do Código de Processo Civil, 

restando devidamente identificados seus requisitos à propositura 

(condições da ação: interesse, legitimidade e possibilidade) e trâmite 

(pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do 

processo).O requerente tem o seu direito devidamente externado 

conforme documentos acostados na inicial, às fls. 11/21, trazendo a este, 

elementos evidenciativos de seu direito (art. 373, I do CPC), efetivando, 

portanto, medidas hábeis à inclusão de seu crédito ao inventário, 

conforme disposições da legislação vigente: Art. 1.997. A herança 

responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só 
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respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na 

herança lhe coube. (Código Civil)Ademais, o Código de Processo Civil, ao 

tratar do inventário e da partilha, traz dispositivo acerca do pagamento das 

dívidas, consoante se pode verificar: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.Isto posto, tendo em vista que a 

inventariante foi devidamente intimada e não manifestou nos autos, mas 

concordou com a referida divida arrolando - a nos autos em apenso, 

ACOLHO o pedido inicial por sentença (art. 487, III, alínea “a”, do CPC), 

para deferir a habilitação do crédito da parte autora, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, sendo a dívida quanto de sua quitação pelo 

espólio, atualizada pelo INPC.Fixo honorários de sucumbência em desfavor 

do espólio no importe de 10% do valor da ação, (Art. 90 do 

CPC).Translade-se cópia desta sentença para os autos em apenso.Após, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se, procedendo às devidas 

baixas e anotações.Publ ique-se. Registre-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de junho de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1295179 Nr: 6653-82.2018.811.0041

 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: MGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1295179

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por MARIA GOMES DE 

OLIVEIRA em desfavor de JOSÉ ESTACIO PAIM.

A parte autora pugnou pela desistência da ação, fl.22.

É o relato.

Decido.

Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por MARIA GOMES DE 

OLIVEIRA em desfavor de JOSÉ ESTACIO PAIM, peticionando a autora 

posteriormente não ter mais interesse nesta demanda. Assim, não tendo a 

parte autora interesse em dar continuidade ao processo, entendo pela 

extinção do feito, conforme jurisprudência abaixo:

“O interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é 

proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada (JTJ 163/9, 

JTA 106/391).” (In nota 5, ao artigo 3°, do Código de Processo Civil, 

Theotonio Negrão, 39ª edição).

Posto isto, HOMOLOGO o pedido de desistência da parte autora de fl. 22 

por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente ação sem 

resolução do mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas, pois concedo assistência judiciária gratuita.

Transitado em Julgado, certifique-se e arquive–se, procedendo–se as 

devidas baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117384 Nr: 6392-45.2003.811.0041

 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: ANSS, IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DIEGO RONDON GRACIOSO, para devolução 

dos autos nº 6392-45.2003.811.0041, Protocolo 117384, 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.: 1147487 Nr: 30623-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAFE, KAFE, JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO ARAÚJO PEREIRA - 

OAB:16.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.26/28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1122020 Nr: 19678-36.2016.811.0041

 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: MARIO SERGIO OLIVEIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 1122020.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por MARIO SERGIO OLIVEIRA 

FRANÇA, objetivando a concessão de medida judicial para levantar 

importância correspondente ao PIS e FGTS, junto à Caixa Econômica 

Federal, em nome Do seu genitor MARIO DE OLIVEIRA REI DE FRANÇA, 

falecido em 08 de outubro de 2015.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal, solicitando-se informações com relação a valores depositados em 

nome da falecida, sendo informados fls. 24/27.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 A documentação juntada na inicial comprova que o senhor MARIO 

SERGIO OLIVEIRA FRANÇA, é filho único do senhor MARIO DE OLIVEIRA 

REI DE FRANÇA, conforme certidão de óbito fls. 07-v.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor do senhor MARIO SERGIO OLIVEIRA FRANÇA a fim de que efetue o 

saque dos valores informados pela Caixa Econômica Federal às fls. 24/27 

(referente ao PIS e FGTS), em nome do falecido MARIO DE OLIVEIRA REI 

DE FRANÇA (CPF Nº. 569.186.661-34).

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150021 Nr: 31723-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAFE, KAFE, JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 
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AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003121-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

VANICE PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

ADAO ANTONIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS BIGIO OAB - MT9386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 respostas 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, 25 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037298-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MENDES ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA MENDES ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as respostas 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, 25 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001721-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA PRISCILA TELES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (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 respostas 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, 25 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019326-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

TAMIRES GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

CASSIANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ZACARIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as respostas 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, 25 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002542-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE FERREIRA CABRAL (REQUERENTE)

RENATO LIMA CABRAL (REQUERENTE)

NEWTON GUILHERME L CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (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 respostas 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, 25 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033073-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEMI ALVES DE JESUS OAB - MT4264/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 13733956 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023527-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS LUCAS DE AMORIM (REQUERENTE)

JOSY REGINA DE AMORIM (REQUERENTE)

NAFTALY MISMA DE AMORIM (REQUERENTE)

KEITY PRISCILA MIRANI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 as respostas aos ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, querendo e no prazo legal, sobre elas se manifestar e, após, 

para irem conclusos. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036531-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IOLANDA CAMPOS SILVA OAB - 886.552.701-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ADRIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

PROCESSO Nº 1036531-69.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: [Alimentos] 

EXEQUENTE: GILMAR ALEXANDRE CAMPOS SILVA, representado por 

IOLANDA CAMPOS SILVA EXECUTADO: MOISES ADRIANO DA SILVA 

INTIMANDOS: GILMAR ALEXANDRE CAMPOS SILVA, representado por 
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IOLANDA CAMPOS SILVA FINALIDADE: INTIMAR a PARTE AUTORA para 

dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (art. 267, inciso III, §§ 

1.º e 2.º, do CPC). CERTIDÃO: Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista impossibilidade de intimação 

pessoal da parte autora por mandado, haja vista a certidão de ID, com 

fundamento no item 6.16.5.10 da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital de intimação da parte autora, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (art. 267, inciso 

III, §§ 1.º e 2.º, do CPC). 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, Carlos Henrique Saliés Ribeiro, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 

25 de junho de 2018 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005946-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MELLO STEFAN DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (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 a 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 manifestar e, após, 

para irem conclusos. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001508-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. (RÉU)

 

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 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 manifestar e, após, 

para irem conclusos. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005767-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GUEDES (AUTOR)

JOSE LUIZ JERONINO GUEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT0019246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANICE VICELINA DOS ANJOS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1005767-66.2018 VISTOS, ETC. 

Inicialmente, necessário salientar que o autor pleiteia a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito 

a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, bem assim 

qualquer documento comprobatório a demonstrar que preenche os 

requisitos para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que 

seja acostado ao feito a documentação mencionada, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento do benefício pretendido. Constato, ainda, que 

não foram encartados aos autos os documentos mencionados nos ID´s 

12101676 e 12101674, desobedecendo, assim, o disposto no artigo 320 

da lei processual, o que, em caso de processamento da demanda, poderá 

obstar o julgamento do mérito, como também se encontra ausente 

documento de identificação pessoal do requerente e de seu curador 

provisório, razão pela qual, faculto, igualmente, sejam sanados os defeitos 

apontados, no mesmo lapso suso, sob as penas da lei. Na mesma ocasião 

deverá, ainda, ser regularizado o instrumento procuratório (Id. 12101667), 

na medida em que tem por outorgante o Sr. Paulo Roberto Guedes, tal 

como se atuasse em nome próprio e não na qualidade de curador de José 

Luiz Jeronino Guedes. Decorrido o prazo consignado, certifique-se e 

conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014151-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO ALVES PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIONY DOS SANTOS SOUZA OAB - RO8691 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA TASSARO PAULINO CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1014151-18.2018 VISTOS, ETC. 

Analisando os autos, vislumbro a impossibilidade do seu processamento, 

eis que sequer é possível a averiguação da natureza da peça distribuída. 

Isso, pois, a princípio, tratar-se-ia de Carta Precatória, todavia, não fora 

encaminhada a decisão determinando a expedição de missiva e, 

tampouco, ofício do juízo de origem, aparentando ser mera disposição de 

vontade do causídico que distribuiu a presente. Em decorrência da 

aberratio, proceda-se com o necessário para o cancelamento da 

distribuição. Às providências. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150961 Nr: 32117-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ DE MORAIS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERAIL FERREIRA DE MORAIS 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17.695, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIOGO FERNANDO 

PÉCORA DE AMORIM, para devolução dos autos nº 

32117-79.2016.811.0041, Protocolo 1150961, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033073-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEMI ALVES DE JESUS OAB - MT4264/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1033073-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: REGIANE ALVES DA CUNHA 

REQUERIDO: SERGIO HARRY MAGALHAES DECISÃO PROFERIDA EM 
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AUDIÊNCIA “Vistos etc. Aguarde-se prazo de 15 dias para apresentação 

de contestação, contados a partir da presente audiência, bem como para 

manifestação da petição de id. 12419244. Decorrido o prazo, intime-se a 

parte autora para apresentação de impugnação à contestação. Após, 

venham os autos à conclusão. Saindo o requerido ciente da decisão de id. 

13360282.” CUIABÁ, 24 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005215-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MARIA RIBEIRO DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

HAROLDO AFONSO RIBEIRO (REQUERENTE)

MARCIA TERESA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA JOSE RIBEIRO DA CUNHA (REQUERENTE)

MARIA HELENA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIO LEO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO)

REINALDO FERRAZ DE PAULA OAB - MT8207/O (ADVOGADO)

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO)

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO)

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Inventário nº 1005215-04.2018.8.11.0041 

VISTOS, ETC. Inicialmente, intimem-se os requerentes, com procuração 

outorgada nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem 

a sua condição de herdeiros, trazendo as certidões de óbito dos genitores 

do inventariado, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC) e extinção do processo sem resolução de mérito por 

ilegitimidade (art. 485, VI, do CPC), na medida em que alegam serem irmãos 

e herdeiros do extinto. Vislumbro, ainda, que apesar de terem sido 

prestadas as primeiras declarações, não fora comprovada a eventual 

condição de herdeira de Jolinda da Almeida Ribeiro, na medida em que não 

consta dos autos documento de identificação da mesma, além de também 

não ter sido encartado ao feito comprovante de inexistência de 

testamento, de maneira que determino a inventariante que junte aos autos 

a identificação pessoal da herdeira em questão, além da certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ, o que deverá ser efetuado no 

mesmo prazo já assinalado. Findo o lapso deferido, havendo cumprimento 

ou não, o que deve ser certificado, renove-me à conclusão. Em tempo, 

determino a retificação provisória, no sistema, do valor atribuído à causa, 

a qual deve guardar correspondência com o quantum atribuído ao 

montemor já apurado. Consigno, ainda, que considerando que as custas e 

demais despesas processuais serão suportadas pelo próprio espólio, bem 

assim que, nas primeiras declarações, foi apurado, como valor total dos 

bens, o espeque de R$1.124.650,26 (um milhão cento e vinte e quatro mil, 

seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), mas tendo em vista 

a alegação da inventariante de que, por ora, não há saldo para pagamento 

das custas e taxas processuais, bem como, visando à garantia do 

princípio de acesso à justiça e a ausência de vedação legal, em 

conformidade com o disposto no art. 456 da CNGC e o entendimento 

jurisprudencial[1], autorizo o pagamento das custas e despesas 

processuais ao final do processo. Em igual sentido, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO IMEDIATO – EFEITO 

ATIVO DEFERIDO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FIM 

DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – 

CUSTAS CONSIDERADAS ELEVADAS – INCAPACIDADE MOMENTÂNEA 

CONSIDERADA - RECURSO PROVIDO.“A taxa judiciária, as custas judiciais 

e as despesas judiciais poderão ser pagas ao final, nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento. (AI 

166940/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, 

Publicado no DJE 26/09/2017) (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 

14/05/2018) Promovam-se as anotações necessárias em relação ao 

recolhimento posterior das custas. Por fim, postergo a análise do 

requerimento constante no Id. 13469218 para o momento processual 

oportuno, não apenas diante das pendências assinaladas, como também 

em virtude de, a princípio, inexistir demonstração no autos de consenso 

entre os pretensos herdeiros. Às providências. Cuiabá/MT, 25 de junho de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 456, caput, 

da CNGC – 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012655-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DE LARA (REQUERENTE)

ENIO TEODORICO DE LARA FILHO (REQUERENTE)

MARTA DE LARA HUNGRIA (REQUERENTE)

MARCIA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA EMILIA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1012655-51.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de pedido de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL apresentado 

por Enio Teodorico de Lara Filho, Márcia de Lara, Mara de Lara e Marta de 

Lara, qualificados nos autos, por intermédio de causídico constituído, 

visando o recebimento do crédito atinente a saldo de conta corrente, não 

recebidas em vida pela de cujus DAMIANA EMILIA LARA, sua genitora. 

Postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a realização de 

consulta no sistema BacenJud, remessa de ofício ao INSS e, na 

sequência, expedição do alvará de levantamento. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os 

interessados pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas 

ações em que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto 

os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pelos 

requerentes, e não a capacidade dos próprios interessados, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, no que atine a 

pretensão externada na exordial, necessário salientar que a Lei n.º 

6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos a extinta e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependente habilitado perante 

o INSS da de cujus ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. 

Nesta toada, determino a expedição de ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo 

quem são os dependentes habilitados da falecida DAMIANA EMILIA LARA, 

facultando aos requerentes a juntada de documento comprobatório que 

supra a informação requisitada. Ressalta-se que, caso a falecida não 

tenha deixado dependentes habilitados perante o INSS, nos termos da 

normativa outrora citada, o pagamento de verba pretendida será realizada 

em conformidade com o disposto na legislação civil, hipótese em que os 

interessados serão beneficiários dos valores não pagos em vida a extinta. 
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Sem prejuízo, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome da falecida e, obtendo saldo 

positivo, deverá ser realizada sua transferência para a Conta Única do 

Poder Judiciário, cabendo ao Sr. Gestor expedir o necessário para 

vincular à uma subconta relacionada a este processo. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Por fim, retifique-se no sistema o 

assunto, eis que se encontra equivocado. Às providências. Cuiabá/MT, 25 

de junho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1014082-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON MORAES SILVA (REQUERENTE)

DEBORA ARIANA MORAES SILVA (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014082-83.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL apresentado por DÉBORA ARIANA 

MORAES SILVA, CARLOS JUNIOR MORAES DA SILVA, LUIS AUGUSTO 

MORAES DA SILVA e MAKSON MORAES DA SILVA, qualificados nos 

autos, visando o recebimento do crédito atinente FGTS e PIS, depositados 

na Caixa Econômica Federal, não recebidas em vida pelo de cujus LUIZ 

CARLOS DA SILVA, genitor dos autores. Ao final, postulam a remessa de 

ofício à instituição bancária mencionada, com o desiderato de obter o 

saldo existente em favor do extinto, bem assim a expedição do alvará de 

levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

determino que o Sr. Gestor Judicial expeça o necessário, salvo 

impossibilidade no sistema que, acaso constatada, deverá ser certificada 

nos autos, para efetuar a inclusão de CARLOS JUNIOR MORAES DA 

SILVA no sistema. Prosseguindo à análise da pretensão, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinta e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social. Nesta toada, determino a expedição de ofício 

ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem 

são os dependentes habilitados do de cujus LUIZ CARLOS DA SILVA. 

Com a resposta do INSS nos autos, intimem-se os requerentes para 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

eventuais créditos depositados em favor do extinto, a título de FGTS e PIS. 

Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo 

positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores. 

Em tempo, verifico que os requerentes pretendem a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Desta feita, estando os postulantes assistidos pela 

Defensoria Pública, entendo que, a princípio, preenchem os requisitos 

legais para a concessão do benefício pretendido, razão pela qual o defiro. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013975-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ERONDY PEREIRA ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

NOEMI DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

LUSENIL ALVES PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

LENIR DA SILVA PEREIRA CASTRO (REQUERENTE)

EURIPEDES ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

EDY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1013975-39.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL proposta por JURACI DA 

SILVA PEREIRA, LUSENIL ALVES PEREIRA DOS ANJOS, NOEMI DA SILVA 

PEDROSO, EURIPEDES ALVES PEREIRA, EDY PEREIRA DA SILVA, LENIR 

DA SILVA PEREIRA CASTRO e ERONDY PEREIRA ALVES DA CRUZ, todos 

qualificados nos autos. Por meio da petição de Id. 13328476, os autores 

aduziram haver resíduos financeiros depositados na conta da extinta 

Donatila da Silva Pereira, sua genitora, vindicando pela expedição de 

alvará judicial para o levantamento. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, necessário salientar que o Código de 

Processo Civil estipula, em seu artigo 666 que: Independerá de inventário 

ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 

24 de novembro de 1980. A Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, por sua vez, pontua em seu artigo 1° 

que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e 

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se das 

normativas supra transcritas que o procedimento previsto na Lei nº. 

6.858/80 se trata de uma exceção legislativa que visa simplificar o 

levantamento de valores deixados pelo extinto quando inexistir outros 

bens a partilhar. Entretanto, no caso concreto, depreende-se da 

documentação acostada a peça de ingresso (certidão de óbito, Id. 

13328710 e matrícula nº. 74.891, Id. 13328710) que a extinta deixou bens 

a partilhar, evidenciando a necessidade de abertura de inventário, o que 

impossibilita a utilização da via eleita para o levantamento de valores. Em 

decorrência, de rigor a extinção da demanda, sem resolução do mérito, 

por ausência de interesse de agir. Em igual sentido, colha-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS 

EM NOME DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. 

NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. O art. 1º da Lei nº 6.858/80 prevê a 

possibilidade do recebimento de valores devidos e não recebidos em vida. 

Ainda, o art. 2º da referida Lei estabelece que será possível a liberação 

mediante alvará dos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional apenas quando não existir outros bens 

sujeitos a inventário. Havendo bens em nome da de cujus a partilhar, 

inviável a expedição de alvará sem a abertura do inventário. Apelação 

desprovida. (TJRS; AC 0080562-59.2018.8.21.7000; Canoas; Sétima 

Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 30/05/2018; DJERS 

07/06/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL. RAZÕES DO APELO REFERENTE CONDENAÇÃO DE 

PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS 

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, CPC. ALVARÁ PARA VENDA DE RESES. 

EXISTÊNCIA DE BENS. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a 

ausência de correlação das razões recursais com a causa sub judice, por 

conseguinte, com os fundamentos da sentença, o recurso não pode ser 

conhecido ante a violação do art. 1010 do CPC. A existência de algum bem 

a inventariar, além dos valores a receber, torna inviável o pedido de 

Alvará e obriga a abertura de inventário. (TJMT; APL 12843/2018; Juara; 

Relª Desª Cleuci Terezinha Chagas; Julg. 16/05/2018; DJMT 22/05/2018; 

Pág. 118) Como é sabido, o interesse de agir advém da necessidade de se 

obter, através do processo, proteção ao interesse substancial, sendo, 

ainda, imprescindível o manejo da via adequada para a consecução da 
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pretensão deduzida em juízo. O ilustre processualista Cândido Rangel 

Dinamarco aduz que: Existem dois fatores sistemáticos muito úteis para 

aferição do interesse de agir, como indicadores da presença deles: a 

necessidade da realização do processo e a adequação do provimento 

jurisdicional postulado. Só há o interesse-necessidade quando, sem o 

processo e sem o exercício da jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter 

o bem desejado (...) As demandas de tutela jurisdicional destinadas a 

suprir omissão do obrigado (ações condenatórias ou executivas) só estão 

amparadas pelo interesse-necessidade a partir de quando a prestação for 

exigível; antes da exigibilidade falta o interesse porque ainda não se sabe 

se a parte obrigada cumprirá ou não a obrigação (...) (Instituições de 

Direito Processual Civil, Vol III, 4ª edição, pág. 305/306). No presente feito, 

não existe interesse-adequação, porquanto, diante da existência de bens 

a partilhar, imperativa a abertura de inventário, ainda que na forma de 

arrolamento. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 

330, III, do Novo Código de Processo Civil e via de consequência, 

DECLARO EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VI, do NCPC. Em consonância com o princípio da causalidade, 

condeno os interessados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, permanecerão suspensa sua exigibilidade em 

razão da gratuidade que ora concedo. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de junho 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009090-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA BORGES BINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006881-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001855-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006232-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDI ROQUE MELHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002481-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR TOLOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001582-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR XAVIER MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503893-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030919-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013924-28.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN FERNANDES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012977-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA GUOLLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011679-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO GALDINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017455-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR CARLINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017455-25.2018.8.11.0041. AUTOR: MARCOS CESAR CARLINDO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

25 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013829-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBJ AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI CARVALHO PIMENTEL OAB - GO18649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003088-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002659-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016330-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT0002679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1016330-22.2018.8.11.0041. AUTOR: REINALDO FRANCISCO PEREIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016730-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª 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 - TELEFONE: ( ) Processo Numero: 

1016730-36.2018.8.11.0041 Parte Autora: VILMA GOMES DA SILVA Parte 

Requerida: ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos etc. Inicialmente, 

defiro os benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. O Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Conquanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Para mais, o E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES 

informando que estão sendo tomadas todas as providências para 

implantação de plataformas de conciliação/mediação, porém, neste 

momento não é possível atender ao disposto no NCPC. Deste modo, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação no presente feito. Cite-se 

o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado 

às advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora 

em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de junho de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017278-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR DOS SANTOS CAXEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA OAB - MT14563/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005134-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FIRMINO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1005134-26.2016.8.11.0041. AUTOR: JONAS FIRMINO BORGES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (ID. 1652938), desnecessária a anuência do requerido, eis que não 

foi citado para integralizar a relação processual. Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autor no ID. 1652938, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais pelo desistente. Após, o 

trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 18 de maio de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824710 Nr: 30755-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Autos n.º 824710 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Informa a parte autora que o requerido, embora intimado, das 

determinações judiciais, deixou de providenciar o tratamento determinado.

Assim, requer a demandante seja realizado o bloqueio online, através do 

BacenJud, junto à conta única do demandado com a transferência dos 

valores constritos diretamente para a conta do prestador de serviço.

Entretanto, com o fito de evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões 

de bloqueio nas contas do Estado e Município, bem como, garantir o 

respeito à economicidade em tais contendas judiciais, determino, ad 

cautelam, a intimação da parte ré para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, manifestar-se sobre os valores orçados pela parte autora, sob 

pena de deferimento do bloqueio online.

Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário.

 Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 895596 Nr: 26807-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENCIO LUIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIZIANE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:17391/0-MT, MARILEI CAEDOSO - OAB:12904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI CARDOSO - 

OAB:12.904, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Autos n.º 895596 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório de fls. 213/216, bem como, quanto ao 

cálculo encartado à fl. 220.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 846553 Nr: 50156-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK SHARON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, 

mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva em apenso (autos cód. 792928), em todos os seus 
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efeitos.Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por 

cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo 

CPC.Junte-se cópia desta nos autos da Execução.Não havendo recurso 

voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, uma vez que não houve proveito econômico obtido com a 

presente demanda, conforme preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P. I. 

C.Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 730800 Nr: 26884-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAVO BENEFICIAMENTO DE TRIPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTROLE DE CREDITO, DA 

ANTECIPAÇÃO E DAS DEDUÇÕES DA SEFAZ/MT, GERENTE DE CONTA 

CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MT, GERENTE DA 

GERÊNCIA DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:4.575 - MT, 

ROBSON AVILA SCARINCI - OAB:6.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade Impetrada para os devidos fins.Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da 

Lei n. 10.016/09.Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920022 Nr: 43460-43.2014.811.0041

 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: PEDRO LUIS BONASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECREARIA 

ESTADUAL DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Autos n.º 920022 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a cota ministerial retro, por ora, determino a remessa dos 

autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT para elaboração de parecer 

técnico, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 782772 Nr: 36433-77.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELILIO MODESTO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 782772 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a cota ministerial retro, dê-se vista a parte requerida para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 798786 Nr: 5185-59.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL ANICÉZIO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 798786 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. 124, para tanto, oficie-se como solicitado, 

consignando o prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Com a resposta, intime-se, pessoalmente, a parte autora, conforme 

determinado à fl. 114.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853227 Nr: 55941-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MARQUES DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.517/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO-PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:18026-A

 Autos n.º 853227 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de conta (fl. 281), AUTORIZO o levantamento 

do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora dos 

medicamentos, mediante a expedição do competente alvará.

Atente-se a Secretaria Judicial para o disposto no Provimento n. 68, de 03 

de maio de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 895143 Nr: 26624-92.2014.811.0041

 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: CEMINO VIANA CARVALHO, CATARINA DE ARRUDA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 
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GOMES - OAB:13.870/MT, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Autos n.º 949474 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 953291 Nr: 1646-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA GONÇALVES DE 

SOUZA - OAB:200.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Autos n.º 953291 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Defiro a conta ministerial retro. Para tanto, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se a tutela especifica 

concedida na espécie foi devidamente cumprida.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1058457 Nr: 50236-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FURTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Autos n.º 1058457 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Defiro a conta ministerial retro. Para tanto, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se a tutela especifica 

concedida na espécie foi devidamente cumprida.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 430114 Nr: 11030-77.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIAS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Autos n.º 430114 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061967 Nr: 51844-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: eliana damico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS GARAY DA SILVA - 

OAB:17.935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1061967 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 153, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 986772 Nr: 17077-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ILDEFONSO LOCATELI CAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar o requerido ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de que o requerente obtenha a realização do tratamento médico 

vindicado na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar o demandado ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem 

honorários. Após, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 1275196 Nr: 6-71.2018.811.0041

 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: MARIA VITALINA DA COSTA, JACIRA MARIA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar os requeridos ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de que a requerente obtenha a realização do tratamento médico 

vindicado na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar os demandados ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem 

honorários. Após, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 391019 Nr: 26879-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALGENI VICENTE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 341,40 (trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) da 

conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Em seguida, intime-se a fornecedora DROGARIA ULTRA 

MEDICAMENTO E PERFUMARIA, CNPJ n. 28.863.471/0001-42, para que 

forneça o medicamento, sob a garantia dos valores aqui 

bloqueados.Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos 

conclusos para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na 

mesma oportunidade, intime-se o requerido para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1287193 Nr: 4013-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BRUNO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1287193 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

REVOGO o comando judicial de fl. 11, eis que equivocado.

Destarte, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 352633 Nr: 22889-61.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIA SOARES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 352633 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se o expert nomeado à fl. 131, dando-lhe ciência de que, neste 

momento, o laudo pericial deverá ser realizado sem ônus, uma vez que a 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, verba que deverá ser paga pelo 

Estado de Mato Grosso e exigida pelos meios legais, mediante certidão a 

ser expedida na forma estabelecida na CNGC/MT.

 Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II ).

Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC .

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º ).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de realização de 

audiência instrutória.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001853-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE MARIA DE SOUZA VALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO ELIAS OAB - MT0008231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS (RÉU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da juntada de laudo pericial. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017087-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. ASTRISSI MADEIRAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ASTRISSI OAB - 571.248.251-72 (REPRESENTANTE)

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

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 
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(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014254-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADACIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que documentos 

indispensáveis à instrução da inicial encontram-se ilegíveis, em especial 

quanto ao documento de identificação do Requerente. Desta forma, 

intime-se a Impetrante para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionando os documentos legíveis, sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015184-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, 

nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 

1.163.020/RS, ordenara a suspensão de todos os processos que 

abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do referido 

julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

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: 1016271-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROSA MILOME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BARCELO DE SOUZA OAB - 361.716.971-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o documento que 

comprove a identificação do veiculo indispensável à análise do pleito se 

encontra ausente. Desta forma, intime-se a Parte Autora para, nos termos 

do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, anexando o documento nos moldes sob pena 

de indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014017-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MATO GROSSO (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: 1016921-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIVEIROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA GUIDIO NEVES OAB - MT20369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON RAMOS DE OLIVEIRA (AUTORIDADE COATORA)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. 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:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas QBX 5806, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005648-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERNIVAL FERREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. 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: 1031064-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

LUCINEIDE APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO OAB - 699.387.841-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: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 a 1ª Vara da Infância e Juventude 

Comarca. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021643-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos etc. Inicialmente, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos a prestação de contas do alvará de 

ID. 11152514 - Pág. 1, sob pena de responsabilização. Com a resposta, 

colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008698-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

JAIRO DO CARMO FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Ante ao exposto, com base nas alegações acima 

tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação 

de tutela e, condenar o requerido a realizar o procedimento de passagem 

de cateter duplo J no requerente, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

(dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§8º, do CPC. Após, não havendo recurso voluntário, remeta-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º do 

Código de Processo Civil. P.I.C. 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: 1023280-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA COSTA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. 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: 1000954-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EDIO ZIMMERMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos etc. Em observância aos princípios da não surpresa e do 

contraditório substancial, intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem sobre o laudo pericial acostado aos autos (ID. 

11405734 - Pág. 41), após, conclusos para análise do pleito liminar. 

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: 1000545-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SQUIZATTO (REQUERENTE)

ROSANGELA ALVES LOPES (REQUERENTE)

ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

LELIANE LEAO ORMOND (REQUERENTE)

JORALICE MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. 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: 1020402-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN BOTELHO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA OAB - SP216936 (ADVOGADO)

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Ademais, DESIGNO para o dia 10.09.2018 às 12:40 horas a 

realização da perícia nas dependências do consultório do perito 

supramencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria 

providenciar a intimação para comparecimento, com tempo suficientemente 

hábil, a parte requerente e seu(a) advogado(a), bem como, do INSS, 

devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser advertida de 

que deverá trazer todos os documentos médicos necessários à clara 

compreensão do histórico e quadro clínico passado e atual de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para 

indicar assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 

(quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II[1]). Posteriormente, intime-se o 

perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, 

mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC[2]. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, §1º[3]). Por fim, nos termos do artigo 373, §1° do CPC, inverto o 

ônus da prova cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Desta forma, com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, FIXO em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) os honorários periciais, que serão, 

desde já, antecipados pelo INSS, com fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 

8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

depósito dos valores dos honorários, que deverá ser levantado pelo 

perito, após a entrega do laudo judicial. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. 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: 1000256-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Atento à alegação do Réu, na contestação, de ser 

parte ilegítima na presente ação, intime-se o Autor para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, alterar a petição inicial para a substituição do 

Réu, nos termos do artigo 338 do CPC. Na oportunidade, intime-se o Autor 

para que, no mesmo prazo, manifeste-se quanto à preliminar de inépcia da 

inicial, consoante ao disposto no artigo 10 do CPC. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001531-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERBER JUNIO PAISANO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante desses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação 

da tutela. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos das Partes Requerentes para o pagamento das 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, apresentar defesa. 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: 1001354-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARQUES DE FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MARQUES DE FREITAS OAB - MT24205/O (ADVOGADO)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(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. Não obstante os motivos que calcam a 

pretensão da Impetrante, “in casu”, verifica-se imprescindível à 

manifestação do Impetrado para apreciação da liminar. Assim, notifique-se 

a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações e, querendo, juntar documentos. Vindo as informações, 

juntem-se e venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido 

de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015648-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PEIXOTO FALEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Pelo exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido e, por 

consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso, certifique-se e arquivem-se os autos. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009531-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 
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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: 1008302-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-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: 1010667-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANKLEI JOSE DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/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: 1006585-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MENDONCA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-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: 1008293-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA THEODORO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015434-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARQUETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806295 Nr: 12768-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do art. 

162 § 4°do CPC , impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459041 Nr: 28760-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ASSIS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsionoestes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052155 Nr: 47487-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENZA PIRES DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsionoestes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS MARTINS ALVES PEREIRA OAB - RJ134510 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Verifico que após 

Despacho deste Juízo, o autor retificou o erro material em relação às 
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datas de locação e juntou novos documentos aos IDs. 13421660 e 

13421771. Da narrativa do autor, percebo que os fatos se deram em 2012 

(portanto, há mais de 5 anos) e que o documento juntado à fl. 104 não dá 

conta de quando se deu a transferência do automóvel para o senhor 

Clenilton Francisco da Silva. Assim, para que reste demonstrada a fumaça 

do bom direito, necessária para o deferimento da tutela de urgência e 

diante do princípio da economia processual, faculto ao autor para que faça 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento emitido pelo DETRAN que 

demonstre a data do ato administrativo atacado (transferência do 

automóvel). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013172-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Vistos, etc. Ante o petitório de ID. 

13434683 defiro emenda à inicial. Verifico que não foram juntados aos 

autos os comprovantes de recolhimento das custas do processo. Diante 

disso, o autor deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 

do CPC. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016076-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo GOL 1.0, G-IV, cor PRATA, placa OAS-7125, RENAVAM 

00339350300, ano/modelo 2011/2012, sem a necessidade do recolhimento 

das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser 

apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário, 

cumprindo-se por Oficial Plantonista. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004035-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUDA FREITAS DE MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "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 

ao impetrante que promova a juntada aos autos, também no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 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)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Vistos, etc. Mesmo após os 

Despachos de IDs. 13390176 e 13622226, verifico que o autor não juntou 

os documentos necessários para a tramitação do presente feito. Em sua 

última manifestação juntou APENAS o extrato do veículo de Placa OAX 

0102. Assim, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio 

da economia processual, faculto NOVAMENTE ao Impetrante emendar a 

inicial para juntar o instrumento de procuração, documentos pessoais, 

comprovante de endereço e demais documentos que entender 

necessários ao deslinde da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Após, conclusos." 

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: 1011907-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL DO COUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSAO DE PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Quilombo, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1008174-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO BASSO OAB - RS57553 (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: 1035683-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BELEM DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016528-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO (AUTOR)

AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007742-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CONCEICAO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/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: 1005238-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDISON ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011865-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/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: 1017529-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARQUES SCHITTINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo para momento 

oportuno a análise de designação de audiência de conciliação. Citem-se 

os Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017532-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELISARDA LEITE ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo para momento 

oportuno a análise de designação de audiência de conciliação. Citem-se 

os Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017582-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISVECO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Araés, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

DECISÃO: Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida. Notifique-se 

a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 
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12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017578-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE OAB - PR75786 (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA FILIPPIN OAB - PR27200 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que o autor endereçou a 

exordial para o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, sob a alegação de dependência desta ação aos 

autos de nº 1000774-77.2018.811.0041. Dessa forma, encaminho os 

autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública para andamento do 

feito. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017595-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA FILIPPIN OAB - PR27200 (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE OAB - PR75786 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que o autor endereçou a 

exordial para o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, sob a alegação de dependência desta ação aos 

autos de nº 1000774-77.2018.811.0041. Dessa forma, encaminho os 

autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública para andamento do 

feito. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015420-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO MAEHLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 

CIDADE DE CUIABÁ 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 

os valores de diligência referente aos bairros Centro Político Administrativo 

e Porto, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou 

não, ato coator, ao menos nesse momento de cognição sumária. Isso 

posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 935610 Nr: 52374-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.O.S. SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E SINAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE ANTONIA KLOC E SILVA 

- OAB:53.438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607 MT

 Sendo assim, diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial, para anular os valores decorrentes da 

cobrança do ICMS nos TAD números 806725-9, 829298-0, 837706-6 e 

855929-6, permanecendo válida, todavia, a aplicação das multas pelo 

requerido.Em virtude do acolhimento parcial do pedido, fica parcialmente 

sem efeito a liminar concedida, na parte em que suspende a cobrança das 

multas pelo descumprimento da obrigação fiscal acessória.Como a parte 

autora decaiu de aproximadamente 50% de seu pedido, as custas 

processuais e os honorários advocatícios serão rateados entre ambos 

nessa proporção.O ESTADO DE MATO GROSSO fica isento de 

recolhimento de seu quinhão, em razão da previsão do art. 3º da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa (valores 

de ICMS declarados como ilegais), com fundamento no art. 85, §3º, I, do 

CPC.Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, 

em virtude do proveito econômico líquido obtido não ultrapassar o 

montante de 500 (quinhentos) salários mínimos.Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 803852 Nr: 10310-08.2013.811.0041

 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: SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN, 

AMAURY EDSON GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, por 

consequência, EXTINTO O PROCESSO com análise do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC.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.Não cabe 

reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 880055 Nr: 16800-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, reconhecendo e declarando o direito do autor de receber por 

parte do Requerido a correção da Certidão de Crédito nº 9.9.094.230-9, no 

valor de R$ 12.546,73 (doze mil quinhentos e quarenta e seis reais e 

setenta e três centavos) para R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil cento e 

sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), a qual deverá ser 
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atualizada desde a data da emissão, levando-se em conta o art. 1º-F da 

Lei 9.494/1997, ou seja, sobre o valor incidirão juros de mora no 

percentual da caderneta de poupança, sendo os mesmos corrigidos pelo 

IPCA-E desde a emissão da cártula, conforme precedente do STJ firmado 

em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 

905.Condeno o Requerido 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.Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1028319 Nr: 35963-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL HOTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO pela perda do objeto, com fulcro no art. 485, VI do CPC.Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 892809 Nr: 25093-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ROSENDO DA SILVA - 

PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE ARRUDA 

FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT

 Diante de todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, para 

reconhecer a nulidade do título executivo extrajudicial que instrui a 

execução.Condeno a Embargada 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.Extraia-se cópia deste 

decisum e junte-se no processo de execução, mediante termo nos 

autos.Sentença não sujeita a reexame necessário.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 261359 Nr: 21435-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA, ESPOLIO DE 

MARZAVAO DE SIQUEIRA, GERALDA SOUZA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, NORMA AUXILIADORA MAIA HANS - OAB:4.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Certifico que, conforme extrato, emitido pelo sistema SRP, juntado à fl. 

140, o ofício requisitório de fls. 128/130, protocolado no TJ em 30/07/2014, 

sob o nº 95426/2014, encontra-se na situação “pagamento concluído”.

Assim, intimo a advogada exequente Dra. Ana Lúcia Ricarte para, no 

prazo de 05 dias, confirmar se a requisição, referente aos honorários de 

sucumbência, realmente foi quitada, conforme informação extraída do 

sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 860835 Nr: 2379-17.2014.811.0041

 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: ROMILDO APARECIDO BATISTA FERRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEÍJO MACEDO - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial em gabinete às fls. 116/123, 

determino a expedição de alvará para levantamento dos honorários 

periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 

116.

Após, intimem-se as partes, para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do 

art. 477 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 756880 Nr: 9021-74.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME RATES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDENÇA 

PAGLIARINI - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange de Holanda Rocha 

Whelan-Procuradora Federal - OAB:5.922

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão encartada à fl. 113 dando conta de que não foi 

possível localizar o Requerente para intimação pessoal acerca da perícia 

médica e da informação encartada pelo perito à fl. 116 de que o mesmo 

não compareceu à perícia, intime-se a autora por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo pertencente à Meta 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 792828 Nr: 46917-54.2012.811.0041

 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: CREUSA DA COSTA E SILVA ATEYEH

 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: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para 

reconhecer o direito ao auxílio moradia, CONDENANDO o Requerido ao 

pagamento de R$ 119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais), 

com incidência de juros de mora do período posterior à vigência do 

CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 correspondentes à 

taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; juros de mora 

do período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base 

no IPCA-E, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso 

Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.Condeno o Requerido ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo, por equidade, 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, 

II do CPC, em virtude do proveito econômico na inicial estar fixado em R$ 

119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais), não 
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ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1059390 Nr: 50727-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA 

LOUBET - OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do INSS - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial às fls. 69/76, determino a 

expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais, 

observando os dados bancários indicados pelo Sr. Perito à fl. 69.

Após, intime-se a parte autora, para se manifestar acerca do petitório de 

fls. 87/94, mormente sobre a proposta de acordo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370325 Nr: 6924-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. 

DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsionoestes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439625 Nr: 16554-55.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO FERREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE G. DO 

AMARAL - OAB:6661-MS, LUIZ RENE GONÇALVES DO AMARAL - 

OAB:9.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsionoestes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735671 Nr: 32041-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDER DA SILVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - 

OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsionoestes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852808 Nr: 55584-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DO ÍNDICE DE 

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SECRETARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsionoestes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032651 Nr: 37902-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:15798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsionoestes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 876806 Nr: 14657-50.2014.811.0041

 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: FRANCISCO APARECIDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRAS (PROCURADOR MUNICIPAL) - 

OAB:3.845/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl. 86, onde foi informado o falecimento do 

autor pelo oficial de justiça, intime-se a Defensoria Pública Estadual para 

que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de 

direito.

De igual modo, intime-se novamente a empresa IMO – Instituto 

Mato-grossense de Oftalmologia para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar prestação de contas, dando-lhe ciência do ofício de fl. 55 e 

comprovante “doc. Eletrônico” de fl. 56.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018034-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa pelo 

Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, que 

atualmente correspondem a R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e 

quarenta reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser 

submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. Por outro lado, a matéria dos autos não está elencada 

dentre aquelas em que, expressamente, há vedação para tramitar nos 

Juizados da Fazenda Pública, conforme se observa no §1º do artigo 2º da 

Lei 12.153/2009. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Dessa forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, 

tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos 

sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no 

artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, 

declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001068-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

promovida por MARIA APARECIDA MONTEIRO, devidamente qualificada 

nos autos em epígrafe, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em 

que objetiva a concessão da antecipação da tutela para o fim de ser 

determinado que o requerido assegure o tratamento da requerente 

fornecendo o medicamento OCTREOTIDE LAR 30mg, conforme prescrição 

médica. Parecer do NAT ao Id. 13026760. Tutela antecipada deferida ao Id. 

13532629. A requerente no petitório de Id. 13719723 relata o 

descumprimento da determinação judicial pelo requerido, e solicitou o 

bloqueio judicial no valor de R$ 25.766,07 (vinte e cinco mil setecentos e 

sessenta e seis reais e sete centavos) junto à conta do Estado de Mato 

Grosso. Tal valor é suficiente para adquirir 03 (três) doses da medicação, 

conforme anexo orçamento fornecido pela Farmácia Unimed (Id. 

13013230). Em síntese, é o que merece registro. Decido. Colhe-se dos 

autos que foi deferida tutela específica de urgência para que fosse 

prestada a assistência saúde à Requerente, qual seja, a determinação 

para que o ente público cumpra a obrigação constitucional de fornecer o 

fármaco OCTREOTIDE LAR 30mg, nas dosagens e quantidades indicadas 

na prescrição médica, para preservar a saúde e a vida da autora, ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular, 

IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. Mesmo intimado da 

decisão para que fornecesse o medicamento à Autora, o demandado 

tombou inerte, não havendo, nestes autos, qualquer indício de que a 

determinação venha a ser cumprida no sentido de dispensar o tratamento 

solicitado. No que toca à manifestação de Id. 13783027 e ofício de Id. 

13783036, ressalto que a presente demanda não se trata de tema afeto ao 

Recurso Repetitivo julgado pelo STJ (Tema 106), uma vez que o 

medicamento pleiteado não se trata de medicamento não incorporado em 

ato normativo do SUS. Pelo contrário, como bem demonstram as provas 

nos autos, trata-se de medicamento que consta da lista do SUS. Assim, 

verifico que o ofício de Id. 13783036 não tem outro objetivo que não seja o 

descumprimento da determinação proferida nestes autos. Ademais, todas 

as questões relativas à comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, a 

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 

a existência de registro na ANVISA já foram verificadas por este Juízo 

quando da concessão da tutela de urgência. Assim não é o caso de sua 

rediscussão no âmbito administrativo, até porque o medicamento já foi 

negado pelo menos 2 (duas) vezes pelo Estado, mas sim de pronto 

cumprimento da determinação deste Juízo. A Requerente trouxe 

orçamento noticiando o custo para 3 (três) doses da medicação, o qual 

atinge o patamar de R$ 25.766,07 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta 

e seis reais e sete centavos). Ora, ante a inércia do Requerido, a quem 

compete viabilizar a assistência à saúde de seus administrados, com 

absoluta prioridade para a saúde dos que se encontram em situação 

especialmente grave, cumpre ao Poder Judiciário impor aos entes da 

Administração o cumprimento desta obrigação, entregando o provimento 

devido, bem como responsabilizando referidas autoridades pelo seu 

descumprimento, máxime considerando-se que houve tempo mais do que 

hábil para que o Requerido a cumprisse. Igualmente, impõe-se a adoção, 

incontinenti, de medida que vise garantir a satisfação do direito 

assegurado por decisão de tutela de urgência à requerente nesta ação, 

velando-se, assim, pelo princípio constitucional do devido processo legal 

na perspectiva processual, corporificado na garantia plena de acesso a 

uma ordem jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela 

jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para 

tanto, observo que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos 

que permitem ao Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: 

Art. 497 – Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 

fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. Sobre o tema, leciona Theotônio Negrão, em 

sua obra: As medidas coercitivas e sub-rogatórias arroladas neste artigo 

são meramente exemplificativas, estando o juiz autorizado a lançar mão de 

outras providências para assegurar a tutela específica ou o resultado 

prático equivalente, e podem ser aplicadas cumulativamente. (in, CPC, 

Saraiva, 39ª edição, 2007, pág. 551 – destacamos). O bem da vida 

pretendido pela Requerente é a assistência constitucional à saúde, 

obrigação, indiscutivelmente, atribuída aos entes estatais. Neste caso, ao 

que consta, seu quadro clínico é delicado e pode agravar-se, sendo o 

medicamento requisitado de grande importância e urgência. Parece-me, 

portanto, que medida prática mais adequada para o cumprimento da 

obrigação é o bloqueio de valores contra o requerido, a fim de viabilizar o 

imediato atendimento do pleito. Nestes termos é a jurisprudência do STJ, 

senão vejamos. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE 

TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO 

DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, 

pelo juízo ou a requerimento da parte, de astreintes contra a Fazenda 

Pública pelo inadimplemento de obrigação de dar, não viola os artigos 461, 

§§ 4º e 5º do Código de Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz 

a multa, pois cabe às instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa 

medida. 2. As medidas previstas no §5º do artigo 461 do CPC foram 

antecedidas da expressão ‘tais como’, o que denota o caráter não 

exauriente da enumeração. 3. Não obstante o sequestro de valores seja 

medida de natureza excepcional, a efetivação da tutela concedida no caso 

está relacionada à preservação da saúde do indivíduo, devendo ser 

privilegiada a proteção do bem maior, que é a vida. 4. Recurso especial 

provido em parte. (REsp 884.422/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, DJ 17.11.2006 p. 251) – 

Destacamos. Sendo assim, faz-se necessário o bloqueio dos valores, 

conforme orçamento apresentado. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, via 

BACENJUD, do valor total de R$ 25.766,07 (vinte e cinco mil setecentos e 

sessenta e seis reais e sete centavos), valor este necessário para 

custear 3 (três) doses da medicação, deferida em decisão de tutela de 

urgência. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 375 de 719



termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda 

ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. Intime-se, por 

meio de oficial plantonista se necessário, a empresa fornecedora para 

providenciar a entrega do fármaco “OCTREOTIDE LAR 30mg”, 

apresentando a correspondente nota fiscal com a devida especificação, 

demonstrando de forma analítica o valor e os insumos fornecidos, 

informando-a, na oportunidade, da existência do referido bloqueio. O 

alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da entrega dos 

insumos, a ser transferido para a conta da UNIMED, Banco do Brasil, 

Agência 3307-3, Conta 2739-1, CNPJ: 03.533.726/0001-88, para 

fornecimento do fármaco necessário. Dessa decisão, intime-se a parte 

autora e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015750-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLINDO SARI JACON OAB - SP360106 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Requerente: ALL AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizado por ALL AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA 

NORTE S/A, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

cobrado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mediante depósito prévio e em 

dinheiro, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Com a 

inicial vieram documentos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Demonstrado o recolhimento das custas processuais, dou por sanada a 

questão aventada no despacho anterior. Analisando o caso vertente, 

colhe-se da inicial que a pretensão da parte está vinculada ao depósito 

prévio do valor integral e em dinheiro, da quantia impugnada pelo 

requerente. Diante disso, cabe salientar que de acordo com o art. 151, II, 

do Código Tributário Nacional, a suspensão do crédito tributário, dentre 

outros requisitos, se dá pelo depósito de seu montante integral. Estando 

comprovado o depósito pelo requerente à fl. 20.078 (ID 13094806), a 

própria Lei garante ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do tributo. 

Ante a todo o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida 

pelo requerente para determinar à autoridade coatora a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário discutido nestes autos, bem como que se 

abstenha de vedar o fornecimento de certidão positiva com efeito de 

negativa em favor da parte autora, salvo se outros motivos fiscais 

existirem para não fazê-lo. Expeça-se mandado a ser cumprido por oficial 

de justiça plantonista. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, 

art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504358-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT0011001S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Requerente: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA. Requerido: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de natureza anulatória, ajuizada 

por AGRÍCOLA ALVORADA LTDA., onde pleiteia a tutela de urgência 

“suspender imediatamente a aplicação do disposto na Resolução CEDEM 

n. 08/2015 e Resolução CEDEM n. 40/2015, até apreciação final do 

presente pedido, inclusive quanto aos procedimentos em andamento, 

reintegrando o enquadramento integral da filial da Autora inscrita CNPJ/MF 

sob o n. 04.854.422/0009-32 no Programa de Desenvolvimento Industrial e 

Comercial – PRODEIC (Lei Estadual n. 7958/2003), reestabelecendo e 

mantendo integralmente benefícios fiscais então concedidos antes da 

publicação das Resoluções retro referidas”. Também apresenta pedido de 

exibição de documento, no sentido de que o requerido apresente “nos 

presentes autos, no prazo de 5(cinco)dias as cópias integrais (com 

declaração de autenticidade) dos autos administrativos e demais 

documentos requeridos pelo Procotolo n. 412457/2015, incluindo cópias 

autenticadas (ou com a chancela "confere com o original") de forma 

organizada cronologicamente e integral do processo iniciado pelo 

35.938/2014, incluindo todos os pareceres, decisões, publicações e 

demais documentos originadores do Ofício n. 145/2015/Proceic/SEDEC, 

todos os documentos seguinte que fundamentaram a deliberação do 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico na sessão do dia 

06.08.2015, bem como cópia integral da ata da supra indicada sessão e 

todos documentos referentes a sua publicação e intimação, sob pena de 

reconhecimento da veracidade dos fatos apresentados nesta inicial (art. 

359, do CPC), invertendo-se completamente o ônus probandi”. Como 

fundamento do alegado, relata que teve aprovado o seu enquadramento 

no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, o que 

levou a celebração de um Termo de Acordo entre a empresa e o Estado 

de Mato Grosso, prevendo a concessão dos benefícios fiscais previstos 

na legislação que regulamenta o programa, mediante contrapartida de sua 

parte. Destarte, argumenta a impossibilidade de revogação potestativa do 

benefício fiscal concedido mediante contraprestação pelo contribuinte. 

Com a inicial, vieram documentos. O despacho de fl. 791 (ID 457507) 

postergou a análise do pedido para após a contestação. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência possui caráter excepcional 

e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Da análise dos documentos e fatos trazidos pelo 

requerente, tenho que são suficientes a caracterizar a plausibilidade do 

direito invocado, bem como o perigo de dano, ensejando o acolhimento da 

pretensão inicial. Consoante se extrai da petição inicial, após a concessão 

do benefício fiscal, mediante o enquadramento da parte autora no 

PRODEIC, o requerido houve por bem revogar o benefício outrora 

concedido, comunicando a parte autora por meio dos Ofícios números 

145/2015/PRODEIC/SEDEC e 316/2015/GSAEI/SEDEC. Conforme fora 

informado à autora, o requerido entendeu ser ilegal o enquadramento no 

PRODEIC de pessoas jurídicas que não possuam CNAE referente a 

indústria de transformação, ante a vedação imposta pela Resolução 

008/2015 do CEDEM, que vedou a concessão de incentivos fiscais, no 

PRODEIC, as Beneficiadoras de grãos, que não se enquadrem nessa 

mesma classificação. Pois bem. O Estado em Mato Grosso, em 25/9/2003, 

publicou a Lei n. 7.958, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, 

definindo o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, orientado pelas 

diretrizes da Politica de Desenvolvimento do Estado, com o escopo de 

contribuir para a expansão, diversificação e modernização das atividades 

econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação 

tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade 

estatal. E, para a consecução do referido Plano de Desenvolvimento, a Lei 

n. 7.958 oportunizou ao Estado a concessão de benefícios fiscais, 

conforme previsão de seu art. 2º, inciso I: “Art. 2º O Plano definido no 

artigo anterior compreende ações de interesse do Estado relacionadas 

com: I - apoio à realização de projetos de iniciativa do setor público e 

privado, nas seguintes modalidades: a) concessão de incentivos fiscais; 

b) concessão de empréstimos e financiamentos; c) participação acionária; 

d) prestação de garantias; e) outras formas de assistência financeira;” 

(grifei) Neste espeque, acolitou o art. 14, § 3º, do Decreto n. 1.432/2003: 

“Art. 14 Às pessoas físicas ou jurídicas que atenderem as condições 

previstas no artigo 7°, bem como às demais, fixadas em resolução própria, 

poderá ser concedido benefício fiscal até o montante do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS devido nas respectivas operações ou prestações. (...) § 3º O 

benefício de que trata este artigo consistirá na concessão de redução de 

base de cálculo, crédito presumido ou diferimento do ICMS.” Em outras 

palavras, a Lei n. 7.958/2003 busca o desenvolvimento econômico do 

Estado de Mato Grosso, motivando as empresas a aqui se instalarem, 

dando, em contrapartida, alguns benefícios fiscais para elas. Nesta 

esteira, e transpondo a referida lei ao caso concreto, sobreveio o Termo 
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de Acordo, entre a parte autora e a Secretaria de Estado de Indústria, 

Comércio, Minas e Energia, no qual a concessão do mesmo seria 

condicionada a uma série de medidas, em compensação, por parte da 

pessoa jurídica de direito privado. É imperioso ressaltar que existe a ideia 

de fidelidade recíproca na relação tributária, a impedir que o Estado, por 

ser titular do poder de legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe 

benefícios por determinado prazo a fim de que este adote certas 

condições, e posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o, como 

ensina Hugo de Brito Machado: “os incentivos ou estímulos fiscais, 

aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o 

respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão 

das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser 

extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique 

o contribuinte”. Nesse caso, o art. 178, do Código Tributário Nacional, 

garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por 

prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário. A garantia insculpida 

no art. 178 mencionado já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo E. STF, 

que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida 

nessas condições: “Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob 

condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.” Como corolário 

ao entendimento sedimentado naquela Corte, em julgado do ano de 2010 a 

vigência da súmula foi reafirmada, consoante jurisprudência da lavra do 

Min. Joaquim Barbosa (sem os grifos no original): EMENTA: TRIBUTÁRIO. 

BENEFÍCIO FISCAL. RESERVA LEGAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO 

NECESSÁRIA PARA CONCESSÃO DO INCENTIVO. BENEFÍCIO CONCEDIDO 

POR CONVÊNIO E POR RESOLUÇÕES ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DE 

1988. SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTS. 19, III, §§ 1º E 2º DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1967 E 150, VI, §§ 3ºª E 6º DA CONSTITUIÇÃO DE 

1988. 1. Cabe ao Poder Legislativo autorizar a realização de despesas e a 

instituição de tributos, como expressão da vontade popular. Ainda que a 

autorização orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha 

vigência (´princípio da anualidade´), a regra da legalidade tributária estrita 

não admite tributação sem representação democrática. Por outro lado, a 

regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais, nos 

termos do art. 150, § 6º da Constituição. Trata-se de salvaguarda à 

atividade legislativa, que poderia ser frustrada na hipótese de assunto de 

grande relevância ser tratado em texto de estatura ostensivamente menos 

relevante. 2. Porém, no caso em exame, é incontroverso que o benefício 

fiscal foi concedido com a anuência dos Legislativos local e estadual 

(Resolução 265/1973 da Câmara Municipal e Resolução 1.065/1973 da 

Assembléia Legislativa). Portanto, está afastado o risco de invasão de 

competência ou de quebra do sistema de checks and counterchecks 

previsto no art. 150, § 6º da Constituição. Aplicação dos mesmos 

fundamentos que inspiraram o RE 539.130 (rel. min. Ellen Gracie, Segunda 

Turma, DJe 022 de 05.02.2010). 3. “Isenções tributárias concedidas sob 

condição onerosa não podem ser livremente suprimidas” (Súmula 

544/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 414249 

AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 

31/08/2010, DJe-218 DIVULG 12-11-2010 PUBLIC 16-11-2010 EMENT 

VOL-02431-01 PP-00069) O entendimento da Suprema Corte é seguido 

pelo E. STJ (também sem grifos no original): DIREITO TRIBUTÁRIO. 

IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO 

CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-LEI 1.510/1976. REVOGAÇÃO 

PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FISCAL. 1. A 

discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito 

adquirido de isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na 

alienação de ações societárias, isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 

1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988, tendo em vista que a venda 

das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a revogação. 2. A 

legislação em regência (arts. 1º e 4º, "d", do Decreto-Lei 1.510/76) 

concede isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa 

física em virtude de venda de ações mediante o cumprimento de 

determinado requisito (condição), qual seja, o de a alienação ocorrer 

somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da 

participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição 

onerosa. 3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada 

ou modificada por lei. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula 544, que dispõe: "Isenções tributárias concedidas, sob condição 

onerosa, não podem ser livremente suprimidas". 4. Em minuciosa leitura do 

art. 4º, "d", do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o referido 

dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro 

auferido por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse 

após cinco anos da subscrição ou da aquisição da participação societária. 

5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do 

Imposto de Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação 

da norma, tendo direito adquirido ao benefício fiscal. 6. A Primeira Seção 

passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida pelo 

Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de 

capital decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da 

respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei 

7.713/1988, conforme previsão do Decreto-Lei 1.510/1976. 7. Agravo 

Regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1137701/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, 

DJe 08/09/2011) Diante de tudo o que foi mencionado, é evidente que não 

pode, então, o ESTADO DE MATO GROSSO – uma vez reconhecendo o 

enquadramento do autor no PRODEIC -, suspendê-lo, em seguida, a seu 

bel-prazer, sob o fundamento que permeia o processo administrativo; 

principalmente quando o entendimento exarado aparenta estar em conflito 

com o princípio da irretroatividade das leis, ao aplicar a Resolução 

008/2015 do CEDEM a ato jurídico perfeito ocorrido ainda no ano de 2014, 

quando firmado o Termo de Acordo entre requerente e requerido, 

dispondo sobre o enquadramento desta no PRODEIC e fixando as 

obrigações em contrapartida ao benefício concedido. O princípio está 

insculpido no caput do art. 6º, da Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942). Note-se: Art. 

6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (sem os grifos no original) 

Tempus regit actum é o brocardo latino que orienta os negócios jurídicos 

no Direito Brasileiro, o que torna aplicável ao negócio jurídico celebrado 

entre os litigantes, as normas então vigentes à data em que firmado o 

Termo de Acordo. Outro ponto que corrobora minha convicção quanto à 

plausibilidade do direito invocado é interpretação extensiva contida nos 

ofícios retro citados, bem como nos demais documentos que dizem 

respeito ao desenquadramento da parte autora do PRODEIC, onde são 

aplicadas vedações à concessão do benefício a empresas que não se 

enquadrem no CNAE respectivo a indústria de transformação, ou, para 

aquelas que, mesmo possuindo tal classificação, comercializem produtos 

que não passam por esse processo. Em princípio, ao se buscar a fonte do 

direito em conflito, é possível perceber que nem a Lei Estadual n. 

7.958/2003 e nem o seu regulamento, instituído pelo Decreto n. 

1.432/2003, fazem a distinção estabelecida pelo requerido para revogar o 

benefício de que goza a parte autora. Quanto ao perigo de dano, em se 

tratando de matéria tributária, não há maiores digressões a se fazer. No 

caso do PRODEIC, a perda do benefício fiscal acarreta a diminuição da 

capacidade competitiva da empresa, prejudicando sua atividade 

industrial/mercantil por meio da cobrança de alíquotas maiores do ICMS, 

sem contar a apreensão de cargas e aplicação de penalidades nos postos 

de fiscalização. Ante a tais fundamentos, entendo imprescindível, 

portanto, a concessão da tutela de urgência vindicada, como forma de 

evitar maiores danos à parte autora, enquanto é estabelecido o 

contraditório e discutida em profundidade a matéria. Não há perigo de 

irreversibilidade da medida, já que, em sendo o caso de improcedência da 

ação, o requerido poderá efetuar a exação fiscal das transações 

efetuadas pelo autor e promover a respectiva cobrança do tributo. Nestas 

considerações, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA a fim de 

SUSPENDER a aplicação do disposto na Resolução CEDEM n. 08/2015 e 

Resolução CEDEM n. 40/2015, até apreciação final do presente pedido, 

inclusive quanto aos procedimentos em andamento, reintegrando o 

enquadramento integral da filial da Autora inscrita CNPJ/MF sob o n. 

04.854.422/0009-32 no Programa de Desenvolvimento Industrial e 

Comercial – PRODEIC (Lei Estadual n. 7958/2003), reestabelecendo e 

mantendo integralmente benefícios fiscais então concedidos antes da 

publicação das Resoluções já referidas. DEFIRO ainda, o pedido de 

exibição de documento para que o requerido apresente “nos presentes 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias (Art. 398 do CPC) as cópias integrais 

(com declaração de autenticidade) dos autos administrativos e demais 

documentos requeridos pelo Procotolo n. 412457/2015, incluindo cópias 

autenticadas (ou com a chancela "confere com o original") de forma 

organizada cronologicamente e integral do processo iniciado pelo número 

35.938/2014, incluindo todos os pareceres, decisões, publicações e 

demais documentos originadores do Ofício n. 145/2015/Prodeic/SEDEC, 

todos os documentos seguinte que fundamentaram a deliberação do 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico na sessão do dia 

06.08.2015, bem como cópia integral da ata da supra indicada sessão e 
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todos documentos referentes a sua publicação e intimação. Friso ao 

requerido que a não apresentação dos documentos ou a falta de 

justificativa ou declaração tempestiva poderá ensejar a presunção de 

veracidade da afirmação da parte autora, quanto à ilegalidade do 

procedimento administrativo que promoveu o seu desenquadramento do 

PRODEIC. Com a vinda dos comprovantes de recolhimento das custas 

processuais, expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de 

Justiça plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007913-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FRANCISCA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: " Vistos, Trata-se de Ação de 

Cobrança, apresentada por Cristiane Francisca de Campos Assunçõa, em 

face do Estado de Mato Grosso, objetivando a incorporação do percentual 

de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) no vencimentos 

(subsídios) da Requerente. Ante certidão de Id 13514303 , decorreu o 

prazo da Requerente emendar a inicial. Pois bem. Diante de tais fatos, 

devidamente intimada nos moldes do §1º do Art. 485, CPC. Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009178-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULA GAIVA GOMES MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "Vistos, Trata-se de Ação de 

Cobrança, apresentada por Eula Gaiva Gomes Monteiro, em face do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a incorporação do percentual de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) no vencimentos 

(subsídios) da Requerente. Ante certidão de Id 13514575, decorreu o 

prazo da Requerente emendar a inicial. Pois bem. Diante de tais fatos, 

devidamente intimada nos moldes do §1º do Art. 485, CPC. Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009532-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FONSECA DA VICTORIA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente 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. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.R.I." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013587-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN OAB - MT21953/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA INTERESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: " Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte impetrante (Id.13603989), para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 

– Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010803-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MARQUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, RECONHEÇO LIMINARMENTE a ocorrência da 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO, nos moldes do art. 

332, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, JULGANDO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do mesmo 

diploma legal. Custas pela parte Requerente. Sem honorários. Defiro o 

pedido de justiça gratuita e, por consequência, suspendo exigibilidade da 

obrigação, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC. Não interposta apelação, 

intimem-se as partes do trânsito em julgado da sentença, em conformidade 

com o art. 332, § 2º c/c 241, ambos do CPC, arquivando-se os autos com 
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as baixas e cautelas de estilo. Caso seja interposta apelação, proceda-se 

nos moldes do art. 332, § 3º, do CPC. P.R.I. Cumpra-se.! OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007950-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA MARCIA DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente 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. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.R.I.' OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANGELISTA FERREIRA (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: "Vistos. Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da 

defesa apresentada pelo Município de Cuiabá, para tanto consigno prazo 

de 15 (quinze) dias." 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000349-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA DO NASCIMENTO ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: "Vistos. Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da 

defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno 

prazo de 15 (quinze) dias." 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504803-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANDERSON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (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: "Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados, ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos 

autos dos holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas." 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: 1002608-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DOS SANTOS ROSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados, ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos 

autos dos holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas." 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: 0504289-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados, ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos 

autos dos holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas." 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: 0504290-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FERNANDA FIGUEIREDO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados, ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos 

autos dos holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002686-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA LUZIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados, ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos 

autos dos holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas." 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: 1005006-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 04/09/2018 a 

partir das 15:00 (quinze horas), no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 

2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003374-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:"Vistos. Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da 

defesa apresentada pelo Município de Cuiabá, para tanto consigno prazo 

de 15 (quinze) dias." 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: 0504467-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ARRUDA OAB - MT19633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados, ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos 

autos dos holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas." 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: 1021547-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIZA FALCAO DA SILVA (AUTOR)

JOANA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: "Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo à parte autora que comprove ou retifique o valor da 

causa, colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada 

referente às verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e 

indique a carreira e o cargo que ocupam na Administração Pública, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do nos termos do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com 

urgência. Após, concluso." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015552-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, Defiro à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. 

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 

2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se há interesse 

na realização de Audiência de Conciliação, nos termos do art. 334 do 

NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. " OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007021-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, Defiro à parte Requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado 

de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35da ENFAM). Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se há interesse na realização de Audiência de 

Conciliação, nos termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. " OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009464-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, Defiro à parte Requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado 

de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35da ENFAM). Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se há interesse na realização de Audiência de 

Conciliação, nos termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011499-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intime-se novamente a autora para que em 15 (quinze) 

dias cumpra adequadamente a determinação contida no despacho 

referente ao Id. 12967081, visto que a documentação solicitada não foi 

carreada aos autos, sob pena de extinção." 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: 1001002-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intime-se NOVAMENTE a parte autora para que em 15 

(quinze) dias cumpra adequadamente a determinação contida no 

despacho referente ao Id. 13386291, visto que a documentação solicitada 

não foi carreada aos autos, sob pena de extinção." 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: 1000752-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA SOARES DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Intime-se NOVAMENTE a parte autora para que em 15 

(quinze) dias cumpra adequadamente a determinação contida no 

despacho referente ao Id. 13387519 , visto que a documentação solicitada 

não foi carreada aos autos, sob pena de extinção." 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: 1000802-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MARTINS NERIS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. Intime-se NOVAMENTE a parte autora para que em 15 

(quinze) dias cumpra adequadamente a determinação contida no 

despacho referente ao Id. 12856063, visto que a documentação solicitada 

não foi carreada aos autos, sob pena de extinção." OBSERVAÇÃO: O 
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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: 1004327-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do artigo 322, o 

qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação, converto o julgamento do feito em diligência e determino à 

parte Requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, indique com precisão 

quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre as quais 

entende houve a incidência indevida da contribuição previdenciária no 

presente caso, com vistas a aclarar os termos da pretensão deduzida, 

pois não há como se proceder à análise abstrata da questão, tampouco 

declarar a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária ou 

autorizar a restituição de valores sobre verbas que sequer estão 

adequadamente identificadas. Após, intimem-se os Requeridos para se 

manifestar acerca das alegações da parte Requerente, no prazo legal. Ao 

final, encaminhem-se os autos conclusos para novas deliberações. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504722-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: "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. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. Intimem-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002028-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO LOPES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos e etc. Hiago Lopes da Silva impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. Todavia, 

manuseando o presente processo não verifico qualquer documento 

acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores, Seguro Obrigatório e CRL – Certificado de Registro e 

Licenciamento do ano/2018. Desta maneira, faculto a parte Impetrante, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância do artigo 

321, caput, do CPC/2015, carreando os documentos que comprovam a 

efetiva quitação do imposto, como os boletos e comprovantes de 

pagamento, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 

do referido códex. Intimem-se. " OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1013753-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples 

declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa 

natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a 

ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é 

possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo ao autor 

emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e 

cópia da sua declaração de IRPF que, apesar do salário recebido, o 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária poderá acarretar 

prejuízo em seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, 

comprovantes de despesas mensais permanentes que atestem a alegada 

hipossuficiência econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE 

AS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM 

ATÉ SEIS PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. 

Intime-se. " OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003530-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE MARQUES VILASBOAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Dessa forma, atento à diretriz contida no § 2º do artigo 322, o 

qual dispõe que a interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação, converto o julgamento do feito em diligência e determino à 

parte Requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, indique com precisão 

quais as rubricas - especificando meses e valores – sobre as quais 

entende houve a incidência indevida da contribuição previdenciária no 

presente caso, com vistas a aclarar os termos da pretensão deduzida, 

pois não há como se proceder à análise abstrata da questão, tampouco 

declarar a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária ou 

autorizar a restituição de valores sobre verbas que sequer estão 

adequadamente identificadas. Após, intimem-se os Requeridos para se 

manifestar acerca das alegações da parte Requerente, no prazo legal. Ao 

final, encaminhem-se os autos conclusos para novas deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 0504376-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA ORTOLAN (REQUERENTE)

AGROPECUARIA MARBER LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCIO LUIZ ORTOLAN (REQUERENTE)

ADIR LUIZ ORTOLAN (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO ORTOLAN (REQUERENTE)

EDITE ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT0006763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010911-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS STOFFEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1005154-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDERALDO PIRES DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"Vistos. Acolho a emenda da inicial - proceda-se as retificações 

necessárias. Notifique-se a autoridade impetrada bem como intime-se a d. 

Procuradoria do Estado."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000484-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PEDROSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL EDITAL 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Carumbé, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Isto 

posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público 

interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, 

querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014596-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLITA ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos A Requerente colaciona aos autos suas fichas 

financeiras em anexo, todavia, observam-se nos aludidos documentos 

que a autora possui condições de arcar com as despesas processuais, 

uma vez que o pagamento não inviabilizaria o seu sustento e de sua 

família, razão pela qual indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Isto posto, 

com vistas a não inviabilizar o acesso da parte Requerente à prestação 

jurisdicional, defiro o parcelamento das custas processuais e da taxa 

judiciária em 6 (seis) parcelas. Após o pagamento da primeira parcela, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, retornem os autos conclusos para 

novas deliberações. Intime-se. " OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027586-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIEL ALVES FERREIRA (AUTOR)

ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS (AUTOR)

LUSIANE ALVES DA ROCHA (AUTOR)

FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

JORGE DELOCA BARROS (AUTOR)

BRUNO LUIS LEAL (AUTOR)

CAMILA NASCIMENTO PADILHA SILVA (AUTOR)

DOMINGOS CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

LILIANA AGATHA HADAD SIMIONI (AUTOR)

ELIANE ANTONIA NADAF DINIZ (AUTOR)

BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO (AUTOR)

HELLEN CHRISTINA CELESTINA DOS SANTOS (AUTOR)

PAULO MARCELO WINTER (AUTOR)

RODRIGO CESAR ROSA (AUTOR)

HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA (AUTOR)

ARISTIDES SOARES DE ANDRADE (AUTOR)

NEUSA ARENHART (AUTOR)

NEISE DE SOUZA PINTO SIGNOR (AUTOR)

ANA PAULA GOMES DA SILVA (AUTOR)

MUNIR CALIXTO SAID (AUTOR)

MARCELLO MESSIAS BARBOSA (AUTOR)

VALDIR FIDELIS SANTOS (AUTOR)

VALMIR JOSE DA SILVA (AUTOR)

ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA (AUTOR)

SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA (AUTOR)

FERNANDO DE ALMEIDA PIRES (AUTOR)

TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Defiro pleito ao ID. 13483947. Após, concluso." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031453-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUARESMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente 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. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002700-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte impetrante (Id.13195517), para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 

– Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte impetrante (Id.13606751), para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 

– Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016113-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. Intime-se NOVAMENTE a autora para que em 72 horas 

cumpra adequadamente a determinação contida no despacho referente ao 

Id. 11710299, visto que decorreu o prazo sem manifestação, sob pena de 

extinção." 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: 1008464-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA TREVAO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016454-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Isto posto, com fulcro no artigo 

10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a PETIÇÃO inicial e, em consequência, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que incabíveis 

na espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010312-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LEQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, para que inclua no polo passivo da ação o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

em substituição ao "MUNICÍPIO DO ESTADO DE MATO GROSSO", sujeito 

ao indeferimento da 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000541-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Superintendente de Orçamento Financeiro e Contábil 

da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - tado de 

Infraestrutura e Logística -SINFRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte Impetrante, para que produza seus 

efeitos legais. 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011551-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BRAGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thompson José de Oliveira OAB - MT0011752A (ADVOGADO)

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIULEN JESUS DE ARRUDA LEITE (IMPETRADO)

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC) 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte Impetrante, para que produza seus 

efeitos legais. 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003302-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GOMES DE SOUZA CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos a planilha de 

cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente 

corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos 

dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, 

desde já, que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples 

cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que 

compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título 

de alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. " OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009121-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS ANJOS MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 385 de 719



Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:POSTO ISTO, e por tudo o 

mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na forma do pedido do Requerido, 

JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente 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. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016857-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON LUIZ PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre a certidão (Id. 8232610) exarada 

nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada, a seguir, transcrita: CERTIFICO que, em cumprimento ao 

MANDADO DE CITAÇÃO - expedido pelo Excelentíssimo Senhor Doutor - 

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO - Juiz de Direito da 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública - extraído dos Autos n.º: 1016857 - 08. 

2.017. 811. 0041, tendo como parte Autora: ADILSON LUIZ PINTO e como 

parte Requerida: FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - 

FUNCAB E OUTRO, compareci no dia 22/06/2.017, por volta das 10horas, 

na Avenida Dom Bosco, N.º: 438, Bairro: Dom Aquino, nesta Cidade, onde 

deixei de proceder a CITAÇÃO da parte requerida supracitada, Fundação 

Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB, na pessoa de seu Representante 

Legal, uma vez que a mesma mudou, a aproximadamente dois (02) anos, 

para a Cidade do Rio de Janeiro, cuja o endereço é o seguinte: RUA 

PRESIDENTE BACKER, S/N.º; SALÃO 05, PORTÃO 08, ICARAÍ, CIDADE DE 

NITERÓI/RJ (CEP.24.220-040), informações prestada pela Sra. ROSENILDA 

ARAÚJO - Secretária da Dra. LARISSA MELLO, onde atualmente funciona 

seu Escritório de Advocacia. Com relação aos números de telefones 

indicados no mandado, sito: 3052 - 5813, não completa a ligação, ou seja, 

inexistente; 9 9326 - 3866, pertence a terceiros, e, 9 9906 - 8559, 

inexistente, também não completa a ligação. Face ao exposto devolvo o 

presente. 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: 1017534-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031757-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA ROCHA DE CAMARGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "Posto isto e por tudo o mais 

que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos. Sem 

custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Decisão sujeita ao 

reexame necessário, por força da disposição específica contida no artigo 

14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos 

voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens 

deste juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026638-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

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: "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." 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: 1005524-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALUSTIANO DE SOUZA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT0016090A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE 

CUIABÁ - SMTU (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: "Isto posto, indefiro a petição 

inicial com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09 e, por consequência, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe." 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: 1005832-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BEZERRA RIBEIRO ROLIM DE MOURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Servidor Responsável pelo DRH da SES/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, CONCEDO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora 

que, em 05 (cinco) dias, conclua o Processo Administrativo nº 

682635/2014 ou, em não sendo possível a conclusão, impulsione o feito 

determinando a realização das providências necessárias, com posterior 

conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. 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, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037868-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MAURA GOMES PAIXAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 1004638-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOS SANTOS ANDRADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005475-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos a planilha de 

cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente 

corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos 

dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, 

desde já, que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples 

cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que 

compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título 

de alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025905-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. Intime-se NOVAMENTE a parte Requerente para 

sanar a falha que obsta o regular andamento do feito, comprovando 

adequadamente a sua hipossuficiência econômica ou procedendo ao 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária devida, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. " 

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: 1015834-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO BENEDITO CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: " Vistos, Trata-se de Ação de 

Repetição de Indébito, apresentada por São Benedito Construção Civil 

LTDA - EPP, em face do Estado de Mato Grosso. Ante certidão de Id 

12690883 , decorreu o prazo do Requerente emendar a inicial, nas vezes 

solicitadas. Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente intimado nos 

moldes do §1º do Art. 485, CPC. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029400-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ISAC DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

manifeste-se a parte Requerente acerca da eventual prescrição do fundo 

de direito 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, 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. 

Após, conclusos. Intime-se. " OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023985-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO PRIVE RESIDENCIAL PAIAGUAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020128-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e abalizados 

precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a 

complexidade da matéria ou prova não são critérios delimitadores de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que 

compete a este processar e julgar a ação de cobrança e indenização 

ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos casos em que 

os elementos identificadores da ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 

12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se." 

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: 1014915-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-s 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: 1004146-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-s 

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: 1000638-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000635-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049496 Nr: 46154-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DA ROCHA WANZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do art. 

162 § 4°do CPC , impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 722536 Nr: 18077-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GADOMSKI CHAVES - 

OAB:11745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido, 

reconhecendo o excesso de execução para fixar o valor de R$ 1.593,10 

(mil, quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) como crédito ao 

exequente, conforme discriminado nas memórias de cálculos de fls. 

291-verso, julgando extinto estes autos com supedâneo no que dispõe o 

artigo 487, III, “a”. Sem custas processuais. Condeno o exequente ao 

pagamento ao honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor dado a causa atualizada, observando os critérios do (art. 

85, § 3º, I, 4º, III do Código de Processo Civil). Preclusa essa sentença 

homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada 

à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 11/2017 do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, determino a expedição do 

respectivo RPV no valor supramencionado. Decorrido o prazo recursal, 

certifiquem-se e arquivem-se os autos até o pagamento do Requisição de 

Pequeno Valor (RPV).Cumpra-se, expedindo o que for 

necessário.Cuiabá-MT, 19 de junho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 895962 Nr: 27021-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAC OMAR PRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 945218 Nr: 57518-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI APARECIDA BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 741045 Nr: 37822-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELIO TAVARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Via de consequência, HOMOLOGO os valores apresentados para que 

operem seus jurídicos e legais efeitos.Preclusa essa sentença 

homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada 

à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 11/2017 do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, determino a expedição do 

respectivo RPV no valor que concerne somente ao crédito principal de R$ 

41.625,08 (quarenta e um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oito 

centavos).Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os 

autos até o pagamento do Requisição de Pequeno Valor (RPV).Cumpra-se, 

expedindo o que for necessário.Cuiabá-MT, 19 de junho 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 342098 Nr: 12385-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.315/O, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO 

GRANJA - OAB:20358/MT, JESSICA SOUZA ALVES - OAB:20286, 

PAOLA RISQUES - OAB:18316/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/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, 21 

de junho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 857662 Nr: 59892-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO NETO, BERNARDINA DE LIMA 

HOFFERDER, ELIZETE DUARTE DA SILVA, VALDIRENE CARDOSO DO 

MORAES, TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO, TEREZA MARIA 

NARDIN, ORAIDE DE ALMEIDA, ODENETE MARIA NUNES, TEREZINHA DIAS 

SAMPAIO, SILVA CONCEIÇAO DE AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1062988 Nr: 52338-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 878816 Nr: 16012-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON FIGUEIREDO DE VALOR, NERCINEI FIGUEIREDO 

DE VALOR, FATIMA APARECIDA JAMARIQUELE, MARIA JOSÉ BUENO DA 

SILVA, ROSA MARIA DOS SANTOS, MAYARA CAVALCANTE DA SILVA 

SALGADO, REGINA APARECIDA CRUZ E SILVA, THEREZINHA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Município de Cuiabá, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 438583 Nr: 15922-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRUQUETA LOURENÇO PINTO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414, 

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, TANARÊSSA A. DE 

A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos,

 Defiro pleito à fl. 168.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 890409 Nr: 23504-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIR DE JESUS JARCEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 909492 Nr: 36472-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVES PADILHA DA COSTA, SUZINO PADILHA DA 

COSTA, FELIX DE ARRUDA BOTELHO, CARLITO MANOEL DA SILVA, 

PEDRO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 344413 Nr: 14402-05.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO RIOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos,

 Intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos da 

Contadoria às fls.252/252-v.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 860861 Nr: 2402-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, ANTÔNIO CARLOS 

DE OLIVEIRA, CARLOS FRANCISCO DE ASSIS, DJALMA CARMO DE 

MATOS, CARLOS ALBERTO FÉLIX DOS ANJOS, EDEMILSON LEOCADIO 

DAS NEVES, EMERSON TELES DE OLIVEIRA, KENNEDY SATURNINO DE 

ASSUNÇÃO E SILVA, ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO, FABIO LUIZ DA 

SILVA, HERITON FRANK COUTO SILVA, JADER RIBEIRO DOS SANTOS, 

JUCINEY NOGUEIRA MENDES, JÚLIO CESAR CARDOZO, MARCOS 

ANTONIO BASTOS CHAGAS, MALTON SOARES, RENATO FIGUEIREDO 

PADILHA, PEDRO LUCIO DAMBROS, WENDER RODRIGUES DA CRUZ, 

LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA, LUCIMAR TEODORO DE ALMEIDA, 

REINALDO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 360740 Nr: 30654-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, PREPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT

 Noutra senda, em relação ao pedido de aplicação de multa diária, deixo de 

fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 
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obtenção de efetividade das ordens judiciais.Pertinente ao pagamento dos 

verbas sucumbenciais, FACULTO ao credor trazer a memória de cálculo 

discriminada nos moldes da sentença/acórdão prolatada, conforme dispõe 

o art. 534 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.• Planilha de cálculo 

atualizado dos valores discutidos.•Demonstrativos dos índices de 

correção monetária utilizados.Por derradeiro, 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).Cumpridas as determinações, 

voltem-me os autos conclusos para análise.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de 

junho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 339376 Nr: 9854-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO LEOPOLDO MARQUES NASCIMENTO, NILDA 

DE JESUS NASCIMENTO, CRISTIANE DE JESUS NASCIMENTO, MARCOS 

DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA DE MATO GROSSO - 

SEJUSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, não 

reconhecendo o pedido de recebimento à título de honorários advocatícios 

interpelado pelo causídico dos autores, excluindo o ente estatal ao 

pagamento de qualquer quantia referente a verbas sucumbenciais. Sem 

custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios contidos no 

art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, do CPC. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação, nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC.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, 21 de junho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 730215 Nr: 26254-21.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA ALBERNAZ HORTENSI - 

OAB:16086-MT, NEUSA NADIA DIMITRUK - OAB:13295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920-MT

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 26254-21.2011.811.0041

REQUERENTE: JOÃO GOMES FILHO

REQUERIDO(A): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

Vistos.

Conforme se verifica das fls. 237/238 o requerido peticionou nos autos, 

informando suposta perda superveniente do objeto em razão da 

aposentadoria voluntária do requerente.

Intimado a se manifestar, o requerente informou o interesse no 

prosseguimento do feito por se tratar de reclamação trabalhista que visa o 

recebimento do adicional de insalubridade devido quando ainda estava na 

ativa.

Nesse passo, como bem fundamento pelo requerente, não há que se falar 

em perda superveniente do objeto, uma vez que o presente feito, trata-se 

verdadeiramente de ação de cobrança quanto ao adicional de 

insalubridade devido quando a parte ainda não havia se aposentado, 

sendo que inclusive pleiteia o recebimento de valores pretéritos ao 

ajuizamento da ação, razão pelo qual deve ser afastada tal alegação do 

requerido.

Noutro giro, cumpra-se os termos da decisão de fls. 231/232 que 

determinou a realização de perícia para apurar a existência de 

insalubridade e periculosidade capazes de justificar o pagamento dos 

adicionais pleiteados pelo requerente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 835880 Nr: 40948-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVERALDO GALDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESENTANTE LEGAL DO INSTITUTO AOCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA SATIE ITO 

FUJIWARA - OAB:PR/65.329, CAMILA BONI BILIA - OAB:OAB/PR 

42.674, FABIO RICARDO MORELLI - OAB:OAB/PR 31.310, KAYTIANE 

FRANCEZ DA SILVA - OAB:58.296

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita 

e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Denego o 

mandado de segurança, nos moldes do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 

12.016/09.Sem custas e honorários, porque incabíveis à espécie.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 21 de junho de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1045422 Nr: 44074-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINO DE ARAUJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 940225 Nr: 54700-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE AMORIM ASSIS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 
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Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1000151 Nr: 23523-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1053905 Nr: 48296-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO NERIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1000142 Nr: 23515-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FRANÇA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 813912 Nr: 20386-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ALVES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de junho de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 942064 Nr: 55780-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA LUZIA ZIMERMANN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1027028 Nr: 35356-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CABRAL ROSA LAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos.

Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada 

pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 878700 Nr: 15926-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 (...) Vistos em saneador.1 – Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

porquanto o DETRAN é autarquia estadual dotada de personalidade 

jurídica própria que lhe confere a prerrogativa de ser parte em juízo, bem 

como de autonomia administrativa e financeira que lhe permite arcar com o 

eventual ônus da condenação.2 – Do mesmo modo, rejeito a prejudicial de 

prescrição, tendo em vista que o próprio autor delimitou sua pretensão 

pretérita aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos moldes da 

legislação pertinente ao tema.3 – Indefiro o pedido de produção de prova 

testemunhal formulado pelo autor, tendo em vista que a periculosidade e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 393 de 719



insalubridade, por sua natureza, devem ser comprovadas por meio de 

perícia técnica, e não por meio de testemunhas.(...) 6 – Nomeio como 

perito do juízo o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson 

Pinho de Sá, que pode ser encontrado à Rua 43, n.º 576, Bairro Boa 

Esperança, Cuiabá - MT – CEP 78045-200, telefones (65) 3623-9940, 

3627-6533 e 99951-4424, o qual deverá ser intimado para apresentar sua 

proposta de honorários, dentro de cinco dias, ou se escusar, observando 

a disposição contida no artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.7 – 

No mesmo prazo, manifestem-se as partes.(...) 9 – Faculto às partes a 

oportunidade para indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus 

quesitos dentro de cinco dias, a contar da publicação desta decisão.10 – 

Após o pagamento dos honorários periciais, o auxiliar do juízo deve indicar 

a data para o início dos trabalhos, acerca da qual a escrivania cientificará 

as partes, restando desde já autorizado o levantamento de 50% do valor 

dos honorários.11 – Prazo para apresentação do LAUDO: 30 (trinta) 

dias.12 – Os senhores assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da 

apresentação do laudo.13 – Havendo juntada de documentos pelas 

partes, intime-se a parte adversa para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando-se pelo Requerente. (...)15 – Intimem-se.Cuiabá, 21 

de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 933238 Nr: 51037-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Intimem-se a parte requerente para se manifestar acerca dos documentos 

juntados às fls. 175/226, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838209 Nr: 42921-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES HEREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 981368 Nr: 14715-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CINTRA ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 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.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003978 Nr: 25111-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINELSON BENEDITO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004024 Nr: 25129-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA DE CARVALHO SOUZA, MARIA APARECIDA 

AVILA FERREIRA, AUREA DO NASCIMENTO LIMA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6.098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:19398

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 840580 Nr: 44946-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI AR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 816530 Nr: 22969-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTECY DE JESUS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação de Obrigação de Fazer nº 816530

Vistos, etc.

 Em cumprimento ao Provimento nº 68 do CNJ que dispõe da uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamentos de depósitos judicias e 

ao bloqueio de valores, vejamos:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Ademais, em atenção ao Ofício Circular 41/2018-GJAUX-PRES, deverá a 

Secretaria Unificada atender as seguintes determinações, que assim 

dispõe:

“Por derradeiro, na qualidade de ordenador de despesas do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, solicito que as autorizações para 

levantamento de alvarás eletrônicos sejam encaminhados a esta 

Presidência somente após a conclusos dos procedimentos 

regulamentados no referido Ato, oportunidade em que deverá ser 

encaminhado qualquer documento que ateste/certifique o seu 

cumprimento”

Assim sendo, diante da nova sistemática adotada pelo Conselho Nacional 

de Justiça conjuntamente com a e.Presidência deste Sodalício, determino a 

intimação da parte adversa para, querendo, apresentar manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e cumpra-se o necessário, após 

façam-me conclusos para dar prosseguimento no feito.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1027560 Nr: 35595-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CARRAZZONE FERREIRA 

- OAB:6686/MT, GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - OAB:282.826/SP, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 951811 Nr: 822-58.2015.811.0041

 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: SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ANIMAIS LTDA, SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS ANINAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA 

SEFAZ-MT, DIRETOR PRESIDENTE DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, 

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - OAB:5495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 156.817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:146.977 OAB/SP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367514 Nr: 5481-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVINO DE SOUZA BARBOSA, JOSE RODRIGUES 

CHAVES, JOEL JOSÉ DOS SANTOS, MAURO PEREIRA BORGES, DARCI 

RODRIGUES MONTALVÃO, FERNANDO GUIMARÃES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT, SILVIA CRISTINA 

PAIM BIASI - OAB:9.262/MT, SÔNIA ROSA PAIM - OAB:4334, SONIA 

ROSA PAIM BIASI - OAB:4.334-B/MT, SONIA ROSA PAIM BIASI - 

OAB:4334-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOÃO REUS BIASI, para devolução dos autos 

nº 5481-23.2009.811.0041, Protocolo 367514, 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 64039 Nr: 3721-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO LTDA - COOVMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
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Nesta data, venho reduzir a termo a penhoras em desfavor da autora 

COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - 

COOVMAT, efetivada através do Mandado abaixo descrito:

- FLS. 676/677 – MANDADO DE CONSTATAÇÃO E PENHORA NO ROSTO 

DOS AUTOS, expedido em 18/06/2018, pelo Juízo da 1ª VARA DO 

TRABALHO DE CUIABÁ – MT, Processo: 0000233-76.2013.5.23.0001 – 

autor JOSILENE SIQUEIRA MAGALHÃES – Valor da execução R$ 923,26 

(novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725286 Nr: 21005-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUIABÁ-MT

 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: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do art. 

162 § 4°do CPC , impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726837 Nr: 22672-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS - 

ABRASCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO SALDANHA 

- OAB:93092/RJ, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMMANUEL ALMEIDA DE 

FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:6.820/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do art. 

162 § 4°do CPC , impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846309 Nr: 49929-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DIAS DE MOURA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do art. 

162 § 4°do CPC , impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791314 Nr: 45389-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CORRÊA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do art. 

162 § 4°do CPC , impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 709871 Nr: 2781-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPOTES DE 

VALORES LTDA, TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDACIO ANTONIO DUARTE 

(PROCURADOR DO MUNICIPIO) - OAB:1565/MT

 Intimo a parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar contra 

razões do Recurso de Apelação de fls. 301/325.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 780008 Nr: 33520-25.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE MARTINS SIQUEIRA SILVA, HELIO 

SANTIAGO RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos,

 Intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos documentos 

juntados às fls. 100/107, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 898115 Nr: 28402-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO SISMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALV ES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, acolho a preliminar 

arguida pelo Requerido SISMA/MT, face à constatação da Continência dos 

presentes autos com a ação de nº 22554-32.2014.811.0041 (Código 

Apolo nº 888976), e determino a remessa dos presentes autos à 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública para análise e julgamento desta 

ação.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 345659 Nr: 16170-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ALBERTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 
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GOMES ALMEIDA - OAB:7374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Determino o arquivamento dos autos com todas as baixas de estilo.

 Arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 384990 Nr: 20573-41.2009.811.0041

 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: MAURICIO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 A competência para o julgamento das causas previdenciárias ajuizadas 

contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL é da Justiça 

Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, exceto quando tiverem relação 

com acidente do trabalho sofrido pelo segurado, quando passa a 

pertencer à Justiça Estadual. Demonstrado nos autos que o segurado é 

portador de doença degenerativa, que não possui relação com acidente 

do trabalho, faculta-se ao mesmo propor ação na justiça estadual do seu 

domicílio se este não for sede de Vara Federal. Entretanto, incumbe ao 

TRF, e não ao TJ o julgamento dos recursos interpostos contra a decisão 

proferida pelo juiz estadual nessas hipóteses (art. 109, §§ 3º e 4º, da 

CF)”.(AI 38612/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2011, 

Publicado no DJE 29/03/2011).Não se pode olvidar que o INSS é uma 

autarquia federal previdenciária e o litígio envolve a concessão de 

auxílio-doença comum.Sob esta ótica, o art. 64, §1º do CPC/2015 

determina que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o feito ser remetido ao juiz 

competente.Diante de tais razões, declino da competência em favor de 

uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato 

Grosso.Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, 

e remetam-se os autos à Justiça Federal, com as anotações de 

praxe.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 453059 Nr: 25021-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA BATISTA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 . Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é vício insanável, e por 

ser matéria de ordem pública não se sujeita ao instituto da preclusão, 

razão pela qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de 

jurisdição.Sob esta ótica, o art. 64, §1º do CPC/2015 determina que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, devendo o feito ser remetido ao juiz competente.Diante 

de tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas da 

Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.Proceda-se 

o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, e remetam-se os 

a u t o s  à  J u s t i ç a  F e d e r a l ,  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876871 Nr: 14708-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA COSTA, GILMAR MARTINS 

BORGES, MARIA VALÉRIA DA SILVA LEITE, RULE LUIS DA SILVA 

MARCONDES, MARILENE DE SOUZA FERNANDES, JACKELINE OLIVEIRA 

COUTINHO NASCIMENTO, LÚCIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO ARRUDA, 

HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, DONIZETE APARECIDO LEMOS DOS 

SANTOS, MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsionoestes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009159 Nr: 27185-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES DE SOUSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do 

art.162, §4°do CPC, impulsionoestes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 437134 Nr: 15218-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CORREA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S.I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 

12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 PROCEDIMENTO COMUM

PROCESSO N°: 15218-16.2010.811.0041

CÓDIGO: 437134

Vistos e etc.

 Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição de fl. 

171/172, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 272639 Nr: 3526-25.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTE URBANO, FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN 

- OAB:4605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 
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MALHEIROS - OAB:5016/MT

 PROCEDIMENTO COMUM.

CÓDIGO Nº: 272639.

Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que na data de 08.06.2018, fora 

expedido o alvará eletrônico n°. 410598-2/2018. Nesse contexto, cumpre 

informar que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou o provimento n° 

68 de 3 de maio de 2018, que dispõe sobre a uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores.

Percebe-se que o objetivo para edição do provimento 68/2018/CNJ, foi 

evitar lesão de difícil reparação a qualquer das partes e assegurar o 

resultado útil do processo, trazendo em seu art. 1° e § 1º, as seguintes 

determinações:

Art. 1°. As decisões monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1°. O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias uteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta feita, verifica-se que na época da expedição do alvará já estava em 

vigor o provimento do CNJ, que entrou em vigor na data de sua publicação, 

sendo necessário o cumprimento das determinações acima referidas, para 

posterior assinatura do alvará.

Assim, intime-se o Ente Público para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso, nos termos do Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de 

Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá 

certificar eventual interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, 

remeter o alvará concluso para assinatura e liberação dos valores.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1053101 Nr: 47945-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIA FERREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 PROCEDIMENTO COMUM.

 PROCESSO N°: 47945-52.2015.811.001

CÓDIGO: 1053101

Vistos, etc.

Cuida-se de petitório aviado pela parte autora, fls. 218/232, em que requer 

a intervenção deste Juízo com vista a serem bloqueados valores das 

contas públicas do Ente público, a fim de que seja garantida a continuidade 

dos serviços de acompanhamento integral por equipe multidisciplinar em 

“Home Care”.

Pois bem.

 Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, ou quem 

estiver respondendo pelo cargo para que, imediatamente, adote as 

medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão.

O cumprimento da decisão deverá ser provado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas a 

contar da intimação.

Intime-se também a PGE.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação 

do que couber.

Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo 

a presente decisão como mandado.

Cuiabá/MT, 25 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR.

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 463911 Nr: 32022-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE GARAY PEDROSO, BENEDITO MATOS, 

DULCINÉIA FÁTIMA DE ROMA SANTANA, JOCELY TADEU MESSIAS, 

ELSON JOSÉ DE MELO, JUCELINO RODRIGUES DE AMORIM, JOSÉ 

CARLOS DE BRITO, LIBERATO FÉLIX DA SILVA, SÍLVIO DE LARA PINTO, 

STANLEY LEÃO DE SOUZA, SILVESTRE PINHEIRO DA CRUZ, MAURILIO 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ EDEMIR MOREIRA FERNANDES, OSVALDENIL 

FARIA LEITE, VITOR GONÇALVES DE MORAES, VITOR DE ARRUDA 

BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação e de cumprimento de sentença contra o 

Estado de Mato Grosso.

Tendo em vista que a sentença possui parte líquida e ilíquida, e o acórdão 

do E. TJMT determinou que se fizesse liquidação por arbitramento (art. 

509, I do CPC), DETERMINO que se translade a petição de fls. 593/966, 

formando autos apartados, deixando, contudo, uma cópia neste processo 

de origem, para prosseguimento da demanda no que tange a parte líquida.

No tocante ao cumprimento de sentença parte líquida, (honorários 

sucumbenciais), o mesmo deve se dar com base no art. 534 do Novo CPC. 

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do Novo CPC, INTIME-SE o 

executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Se não houver 

impugnação, requisite-se o pagamento por meio de RPV, expedindo-se o 

necessário.

Quanto à liquidação de sentença por arbitramento, que correrá em autos 

apartados, DETERMINO a intimação do Estado de Mato Grosso para se 

manifestar em 15 (quinze) dias, juntando os documentos mencionados 

pelos exequentes (fichas financeiras), nos termos do art. 510 do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007690-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretario Adjunto de Saúde do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1007690-30.2018.811.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que na data de 

08.06.2018, fora expedido o alvará eletrônico n°. 409047-0/2018. Nesse 

contexto, cumpre informar que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

editou o provimento n° 68 de 3 de maio de 2018, que dispõe sobre a 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e ao bloqueio de valores. Percebe-se que o objetivo 

para edição do provimento 68/2018/CNJ, foi evitar lesão de difícil 

reparação a qualquer das partes e assegurar o resultado útil do processo, 

trazendo em seu art. 1° e § 1º, as seguintes determinações: Art. 1°. As 

decisões monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento 

de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte 

contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1°. O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias uteis após o 

esgotamento do prazo para recurso. Desta feita, verifica-se que na época 
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da expedição do alvará já estava em vigor o provimento do CNJ, que 

entrou em vigor na data de sua publicação, sendo necessário o 

cumprimento das determinações acima referidas, para posterior 

assinatura do alvará. Assim, intime-se o Ente Público para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso, nos termos do Provimento n° 68/2018 

do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública deverá certificar eventual interposição de recurso ou o 

decurso de prazo, observando-se o parágrafo primeiro acima, e após, 

remeter o alvará concluso para assinatura e liberação dos valores. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de Junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002009-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. G. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LÍGIA CALLEJAS REICHERT OAB - MT19673/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1002009-50.2016.811.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se que na data de 

04.06.2018, fora expedido o alvará eletrônico n°. 409047-0/2018. Nesse 

contexto, cumpre informar que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

editou o provimento n° 68 de 3 de maio de 2018, que dispõe sobre a 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e ao bloqueio de valores. Percebe-se que o objetivo 

para edição do provimento 68/2018/CNJ, foi evitar lesão de difícil 

reparação a qualquer das partes e assegurar o resultado útil do processo, 

trazendo em seu art. 1° e § 1º, as seguintes determinações: Art. 1°. As 

decisões monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento 

de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte 

contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1°. O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias uteis após o 

esgotamento do prazo para recurso. Desta feita, verifica-se que na época 

da expedição do alvará já estava em vigor o provimento do CNJ, que 

entrou em vigor na data de sua publicação, sendo necessário o 

cumprimento das determinações acima referidas, para posterior 

assinatura do alvará. Assim, intime-se o Ente Público para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso, nos termos do Provimento n° 68/2018 

do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública deverá certificar eventual interposição de recurso ou o 

decurso de prazo, e após, remeter o alvará concluso para assinatura e 

liberação dos valores. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de Junho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012017-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR MARIA SANTOS MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MARCIO SANTOS MONTEIRO OAB - 581.674.981-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1012017-18.2018.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar acerca do 

cumprimento do provimento antecipatório, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de Junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005237-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA RODRIGUES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1005237-62.2018.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos, etc. Compulsando os verifica-se que o Estado de Mato Grosso 

realizou depósito judicial de valores (ID n°. 13136715), a fim de cumprir o 

provimento antecipatório que determinou o fornecimento de medicamento 

“Macitentan (Opsumit) 10 mg”. Entretanto, em que pese a realização do 

depósito judicial, cumpre ressaltar que a quantia depositada é suficiente 

apenas para a aquisição de uma caixa do medicamento, ou seja, um mês 

de tratamento. Desta feita, determino a intimação do Estado de Mato 

Grosso para que no prazo de 15 (quinze) dias realize depósito judicial 

complementar do valor necessário para três meses de aquisição do 

medicamento. No mais, tendo em vista que se trata de demanda que tem 

por objeto assegurar o tratamento de saúde à autora, bem como que 

existe deposito judicial já vinculado aos autos, tenho por bem, determinar a 

expedição de alvará eletrônico em favor da empresa PRIMEDICIN 

ASSESSORIA E SERVIÇOS (CNPJ: 17.680.375/0001-42, BANCO: Itaú 341, 

Agência: 6260, Conta Corrente: 31492-4), que apresentou o menor 

orçamento. Após a expedição do alvará, intime-se o Ente Público para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, nos termos do Provimento 

n° 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública deverá certificar eventual interposição de 

recurso ou o decurso de prazo, observando-se o parágrafo primeiro da 

Resolução acima, e após, remeter o alvará concluso para assinatura e 

liberação dos valores. Intime-se Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 25 

de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032386-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DE VILHENA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIENE ANDREA AIRES (DEPRECADO)

ALL MIX ENGENHARIA DE CONCRETAGEM LTDA (DEPRECADO)

ROBSON DANIEL RODRIGUES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1032386-67.2017.8.11.0041 

DIST.: 12/03/2018 10:37:06 JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA 4ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE VILHENA - RO FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 

Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 19 de junho de 2018 FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023031-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAVASSOS SEGURANCA LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1023031-33.2017.8.11.0041 

DIST.: 05/03/2018 18:06:38 JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT 

FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO 

DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 19 de 

junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500954-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ricardo Vidal OAB - MT0002679A (ADVOGADO)

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 DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500954-58.2015.8.11.0041 – DISTRIB.: 01/09/2015 EXCDO: VICENTE 

CALABRIA - CPFNº 156.755.211-00 CDA’s Nºs 2012/0732219 - 

2013/0904335 - 2014/1015890 - 2015/1133473 Valor da Execução: R$ 

11.204,24 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502664-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444 (ADVOGADO)

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 DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0502664-16.2015.8.11.0041 – DISTRIB.: 03/11/2015 EXCDA: ELMO 

ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 02.500.304/0001-43 CDA’s Nº/s 2012 / 

0783514 2013 / 0831433 2014 / 1069862 2015 / 1226498 Valor da 

Execução: R$ 3.260,90 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502916-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444 (ADVOGADO)

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 DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0502916-19.2015.8.11.0041 – DISTRIB.: 12/11/2015 EXCDA: ELMO 

ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 08944776687 CDA’s Nº's 2012/0803970 - 

2013/0872652 - 2014/1061647 - 2015/1218631 Valor da Execução: R$ 

1.804,81 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte 

Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503038-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444 (ADVOGADO)

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 DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0503038-32.2015.8.11.0041 – DISTRIB.: 13/11/2015 EXCDA: ELMO 

ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 02.500.304/0001-43 CDA’s Nº's 2012 / 

0788157 2013 / 0832343 2014 / 1069841 2015 / 1226322 Valor da 

Execução: R$ 2.645,25 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502907-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

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 DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0502907-57.2015.8.11.0041 – DISTRIB.: 12/11/2015 EXCDA: ELMO 

ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ Nº 02.500.304/0001-43 CDA’s Nº/s 2012 / 

0762942 2013 / 0885995 2014 / 1062986 2015 / 1218673 Valor da 

Execução: R$ 1.804,81 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500661-88.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO EUSTAQUIO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

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 DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500661-88.2015.8.11.0041 – DISTRIB.: 21/08/2015 EXCDO/A:DIVINO 

EUSTAQUIO BARBOSA CPF/CNPJ Nº 038.691.131-20 CDA’s Nº/s 2012 / 

0719223 2013 / 0905766 2014 / 0989433 2015 / 1134825 Valor da 

Execução: R$ 17.858,92 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011462-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTE-ASSEET (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

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 MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1011462-98.2018.8.11.0041 

IMPETTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO 

DE INFRAESTRUTURA IMPETDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

DE CUIABÁ-MT 11010 VISTOS, ETC... A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

DE SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA interpôs em 

27/04/2018 a presente AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA contra ato 

do SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ/MT, alegando que a 
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Autoridade Coatora não providenciou no prazo de 10 (dez) dias previsto 

no Parágrafo único do Art. 205 do CTN, a expedição de Certidão Negativa 

de Débito - CND, ao argumento de que a referida Associação possui 

débitos relativos à Taxas de Licença para Funcionamento, referentes aos 

anos de 2017 e 2018, que totalizam o valor de R$ 37.283,93, pretendendo, 

liminarmente, a concessão ordem para que a Autoridade Coatora expeça a 

Certidão Negativa de Débitos em nome da Associação Impetrante no prazo 

máximo de 24 horas. Ampara a sua pretensão liminar à vista dos 

requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora (possibilidade dano 

irreparável). No mérito, requereu fosse julgada totalmente procedente a 

ação, concedendo-se a segurança em definitivo – ID 12956496. À causa 

foi atribuído o valor de R$ 954,00-. Junto à inicial trouxe os documentos 

ID’s n.ºs 12956522, 12956546, 12956565, 12956571, 12956588, 

12956598, 12956605, 12956620, 12956635, 12956641 e 12956665. 

Vieram os autos à conclusão na data de 27/04/2018 – Evento n.º 

15593487. É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente o presente 

Mandamus, verifico que no preâmbulo da inicial a Associação Impetrante 

informou como polo passivo da lide tão somente o “Secretario Municipal de 

Fazenda de Cuiabá/MT”, deixando, contudo, de identificar a Autoridade 

Coatora, descumprindo o disposto no Art. 6º da Lei 12.016/2009[1]. 

Segundo disposição contida no §3º do referido dispositivo legal, 

“considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” [2] Ensina Hely 

Lopes Meirelles que “Por autoridade coatora entende-se a pessoa física 

investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é 

atribuída pela norma legal. (...).” [3] Assim, em cumprimento ao disposto no 

Art. 6º da Lei 12.016/2009 c/c Arts. 6º e 321 do CPC/2015[4], INTIME-SE 

(PJe-DJe) o Patrono da Associação Impetrante, para que no prazo de 15 

(quinze) dias promova a EMENDA DA INICIAL, indicando corretamente o 

polo passivo desta ação mandamental, sob pena indeferimento da inicial, 

conforme previsão contida no Art. 321, Parág. Único do CPC/2015 e 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos 

do Art. 485, inc. I do CPC/2015[5]. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação da Associação Impetrante, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO. CUMPRA-SE. 

Cuiabá, 21 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 6o A petição inicial, que deverá 

preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será 

apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a 

primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, 

a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuições. [2]. §3º. Considera-se autoridade coatora aquela que 

tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua 

prática. [3]. in Mandado de Segurança, 18ª ed., Malheiros Editores, págs. 

31 e 54/55. [4]. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. [5]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; (...).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010351-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABDALA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1010351-79.2018.8.11.0041 AUTOR: ABDALA IMOVEIS LTDA - ME RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória 

Com Pedido de Tutela de de Urgência Antecipada, ajuizada por Abdala 

Imóveis Ltda. em face do Estado de Mato Grosso. 2. É de ressaltar que 

nas ações de conhecimento, processada pelo rito comum é possível a 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial, 

na forma preconizada no art. 300, do CPC. 3. Desta forma, remeto a 

apreciação da antecipação de tutela para momento posterior a 

manifestação da parte contrária. 4. Com fulcro no artigo 4ª da Lei 1060/50 

e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

(CNGC), concedo ao requerente os benefícios da Justiça Gratuita até que 

se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte requerente em 

noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição de 

hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. 5. Cite-se e intime-se a parte requerida 

para, se manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 

(dez) dias. 6. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017025-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal. 2. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de julho de 2017. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 190570 Nr: 1153-89.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS IBRAHIM KHALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do 

crédito tributário objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta a 

Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas. Sem honorários.

P.I.C. e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 233572 Nr: 2852-81.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEAR INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remessa(Distribuidor)

REMESSA

Nesta data, remeto estes autos ao Cartório Distribuidor para inclusão dos 

nomes dos sócios da parte, nos termos do despacho de fls. .

Cuiabá - MT,21 de junho de 2018.

 Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 439526 Nr: 16504-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO DA SILVA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463/MT
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 Impõe-se, portanto, o reconhecimento ex officio da prescrição neste 

caso, extinguindo-se a execução com julgamento de mérito. DISPOSITIVO 

ISTO POSTO, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário, com base no art. 

174 do Código Tributário Nacional e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, na forma do art. 

269, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Sem 

honorários advocatícios, por não ter havido a intervenção de profissional 

nos autos, pela parte executada. P.R.I e após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com todas as baixas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001467-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 1001467-32/2016 DIST.: 

01/02/2016 EXCDA: MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA CPF nº 

204.930.611-34 CDA Nº: 1244417 VENC. 13/11/2015 - ISSQN Valor: R$ 

11.211,48- 788 VISTOS, ETC. Trata-se de Execução Fiscal distribuída 

eletronicamente na data 01/02/2016, proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à executada MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA – CPF 

nº 204.930.611-34, pretendendo receber créditos relativos a ISSQN, 

consubstanciado na CDA nº 1244417, vencida em 13/11/2015, que totaliza 

o valor de R$ 11.211,48- (ID 491086 e 491088), na qual em 21/07/2016 foi 

determinada pela MMª. Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da Silva a citação 

da Executada, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do Art. 

174 do C.T.N. – ID 1579682. Em 21/07/2016 em razão do comparecimento 

espontânea da Executada em Juízo, foi declarada a sua citação – Certidão 

do ID 1581963. Na data de 27/07/2016 a Executada, através de seu 

Advogado, apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual na qual 

postulou liminarmente pela suspensão do presente executivo fiscal e 

aduziu que o título exequendo (CDA n. 2015/1244417 – venc. 13/04/2015) 

está eivado de vícios, ante a inobservância pela Municipalidade dos 

requisitos legais exigidos pelo Código Tributário Nacional e Lei de 

Execução Fiscal, bem como, não possuir legitimidade para ocupar o polo 

passivo da ação (ilegitimidade passiva ad causam). Ao final, requereu a 

condenação da Fazenda Pública Municipal no pagamento de honorários 

advocatícios, julgando-se antecipadamente o pedido, proferindo-se 

sentença com resolução de mérito, por não haver necessidade de 

produção de outras provas, com fundamento no Art. 355, inc. I do 

CPC/2015, excluindo-se a Executada do polo passivo da demanda, bem 

como desconstituir quaisquer outras exigências do crédito tributário. – ID 

1599288, tendo na ocasião juntado documentos: ID’s 1599304 e 1599309. 

Em 14/12/2016 esta Magistrada, ad cautelam, determinou vista dos autos à 

Fazenda Pública Municipal, através do Sr. Procurador Geral do Município 

de Cuiabá ou quem estiver o substituindo, para se manifestar acerca da 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. – ID 4358363. Intimada, na data de 03/02/2017 a 

Procuradoria Fiscal Municipal requereu preliminarmente que fosse 

reconhecida a falta de interesse de agir da Excipiente, face à confissão 

de dívida advinda da adesão ao PARCELAMENTO em 11/03/2015, nos 

termos da Lei Complementar Municipal nº. 274/2011, em relação ao débito 

perseguido nesta execução fiscal (CDA nº. 1244417), renunciando, pois, 

a quaisquer meios de defesa, impugnação administrativa ou judicial. No 

mérito, postulou o indeferimento da pretensão da Excipiente em ver extinta 

a execução fiscal, seja em função do infundado pleito de ausência de 

liquidez, exigibilidade e certeza da Certidão de Dívida Ativa que instrui a 

inicial ou face à igualmente descabida tese de ilegitimidade passiva, e 

ainda, fosse condenada a Excipiente à multa por litigância de má-fé, no 

patamar compreendido entre um e dez por cento do valor da causa, por 

alterar a verdade dos fatos, na forma dos Arts. 80, inc. II, c/c 81 e 96 do 

CPC/2015 – ID 4760298. Na oportunidade juntou os documentos – ID's nºs 

4760317, 4760349, 4760359 e 4760393. Em 27/02/2018 vieram os autos à 

conclusão – Evento n. 14765813. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o entendimento, na doutrina 

e na jurisprudência, acerca do cabimento da Exceção de 

Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente às matérias 

passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não demandem 

dilação probatória, inclusive tal entendimento já está consolidado em 

SÚMULA STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Assim, CONHEÇO da Exceção de Pré-Executividade interposta e passo à 

sua analise. I. Da Preliminar de Ausência de interesse de agir Suscitou a 

Procuradoria Fiscal Municipal preliminar de carência da ação, ante a falta 

de interesse de agir, face à confissão de dívida pela 

Executada/Excipiente, advinda da adesão ao parcelamento na data de 

11/03/2015 conforme o TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E 

PARCELAMENTO Nº. 9.950, num total de 10 (dez) parcelas, ID 4760317, 

nos termos da Lei Complementar Municipal n. 274/2011, em relação ao 

débito perseguido nesta execução fiscal – CDA nº. 12417, donde se extrai 

que renunciou a quaisquer meios de defesa, impugnação administrativa ou 

judicial. Acerca do questão, há que se consignar que a confissão da 

dívida decorrente da lei que geralmente exige do contribuinte como 

condição para adesão à programa de parcelamento ou qualquer outro 

benefício fiscal, tem valor relativo, ou seja, não pode ser considerada 

como irretratável ou irrevogável, no sentido de obrigar o contribuinte a 

pagar o tributo ainda que indevido, apenas porque aderiu ao parcelamento 

e consequentemente confessou a dívida, pois nesses casos a confissão 

não cria uma nova obrigação tributária. Dessa forma, evidencia-se que a 

confissão da dívida, mediante adesão ao programa de parcelamento 

previsto em lei municipal, não inibe o questionamento judicial da própria 

obrigação tributária. Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça ao julgar o REsp 1.133.027/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 13/10/2010, sob o 

rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual a 

confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não 

impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos, 

cuja ementa guarda os seguintes termos: "PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, 

§ 1º, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM 

DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E 

NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE 

DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO 

JUDICIAL. 1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de 

ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer 

elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 

obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). 2. A este poder/dever 

corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco 

a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação 

resultar a redução do tributo devido. 3. Caso em que a Administração 

Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do 

administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos 

de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o 

débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção 

de certidão negativa. 4. Situação em que o vício contido nos autos de 

infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita 

por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da 

confissão. 5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da 

obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto 

aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é 

que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o 

escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na 

situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida 

pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato 

jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 

927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Documento: 

54314881 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 1 0 de 

14 Superior Tribunal de Justiça julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 

947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; 

REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 

17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira 

Turma, julgado em 18/09/2008. 6. Divirjo do relator para negar provimento 

ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, 
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e da Resolução STJ n. 8/2008" (REsp 1.133.027/SP, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011.). (negritei). Seguindo a 

orientação advinda do E. Superior Tribunal de Justiça, posiciona no mesmo 

sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – confissão DE dívida - 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

- CELEBRAÇÃO DE TERMO DE confissão DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE 

parcelamento - AFASTADA. POSSIBILIDADE DE discussão DOS 

ASPECTOS JURÍDICOS - TRANSPORTE DE PRODUTO SEM NOTA FISCAL 

ELETRÔNICA – ILEGALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO .1. "[...] 

A confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários 

não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. 

Os fatos, todavia, somente poderão ser reapreciados se ficar 

comprovado vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. [...]. (STJ – AgRg 

no REsp 1202871/RJ – Relator Ministro Castro Meira – Segunda Turma – 

Julgado em 01-3-2011 – DJe 17-3-2011)" 2. O fato de não haver incidência 

do fato gerador do tributo não isenta os administrados de cumprir com a 

obrigação acessória.3. Apelo parcialmente provido.” (Ap 53914/2017, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 

25/04/2018). (negritei). No caso presente, verifica-se que a Excipiente se 

insurge contra aspectos jurídicos do título executivo consubstanciados em 

vícios formais da CDA n. 1244417/2015 – venc. 13/04/2015, posto que 

referido título não especifica a fundamentação legal e a natureza do 

crédito que justificou a sua imposição no valor de R$ 11.211,48- 

(corrigida), afrontando assim o Art. 202, inc. III do CTN e Art.2º, § 5º da Lei 

nº 6.830/1980, bem como, alega a sua ilegitimidade passiva, por não ser 

Contribuinte do imposto perseguido. Desta feita, tratando-se de 

questionamento incidental da própria obrigação tributária executada, no 

que se refere aos seus aspectos jurídicos (vícios que podem acarretar a 

nulidade titulo executivo), está evidenciado o interesse processual e 

material da Excipiente/Executada em discutir a idoneidade do título que 

informa a relação jurídica e embasa a pretensão judicial do Município 

Exequente/Excepto, razão pela qual impõe-se a este Juízo REJEITAR a 

preliminar arguida na impugnação pelo Município Exequente, de ausência 

de interesse de agir, em sede de Exceção de Pré Executividade. DO 

MÉRITO Como já relatado, a Executada/Excipiente alega duas nulidades na 

ação executiva, a saber: a) vícios formais na CDA n. 1244417/2015 – 

venc. 13/04/2015, ante a inobservância pela Municipalidade dos requisitos 

legais exigidos pelo Código Tributário Nacional e Lei de Execução Fiscal - 

Lei n. 6.830/1980 e; b) ausência de legitimidade para ocupar o polo 

passivo da ação (ilegitimidade passiva ad causam). Pois bem. Com relação 

aos alegados vícios da CDA n. 1244417/2015, pois alega-se que não 

especifica, com clareza, a origem da dívida que justificou a imposição do 

crédito fiscal, não sendo descrito o fato gerador e ainda, o fundamento 

legal, afrontando, assim, as disposições contidas nos Art. 202, inc. III do 

CTN e Art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/1980, observo que o referido título 

executivo possui todos os requisitos exigidos em lei, não havendo que se 

falar em impossibilidade de defesa, sendo instrumento apto a aparelhar a 

Execução. Com efeito, sabe-se que a certidão de dívida ativa constitui-se 

em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, inc. IX do CPC/2015[1], apto 

a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, pois decorre de lei 

a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, conforme a 

dicção do caput do Art. 204 do CTN[2]. Dessa forma, a inscrição cria o 

título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a 

seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança 

judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, 

ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida 

como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 

[CTN], com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer 

valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o 

artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A 

Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não 

tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato. § 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. § 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, para a validade do título 

executivo que fundamenta a execução fiscal faz-se necessário o 

preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, repetidos no Art. 2º, § 

5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: “Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular 

os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” Assim, no caso presente, 

analisando detidamente a CDA n. 1244417/2015 anexada com a inicial no 

ID 491088, constata-se que o tributo cobrado é ISSQN DO ANO 

(anual/mensal), que foi extraído do PROCESSO ADMINISTRATIVO 

68393/2015, cuja FUNDAMENTAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL é o Código 

Tributário Municipal LC 001/1990 e posteriores alterações e Arts. 239 e 

263 da LC Municipal n. 043/1997, e as PENALIDADE são multa moratória – 

CTM – Arts. 355, LC 001/1990 e Post. Alterações/Art. 355 da LC Nº 

043/1997, derrubando os argumentos da Excipiente/Executada quanto ao 

cumprimento do disposto no Art. 202 do CTN e do Art. 2º da LEF. 

Ressalte-se que consta da CDA executada o número da Dívida - 

1404109071 e do Processo Administrativo Fiscal - 68393/2015, que lhe 

deram origem e correspondem ao procedimento administrativo da própria 

inscrição de Dívida Ativa, conforme Art. 2º da LEF e Art. 202 do CTN, 

acima transcritos, e nos termos do Art. 41 da Lei n.º 6.830 /1980[3], tais 

documentos serão mantidos na repartição competente, dele se extraindo 

as cópias autenticadas ou certidões oportunamente, sendo acessível ao 

contribuinte, que necessita apenas pleitear por sua vista na esfera 

administrativa. Sabe-se que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda 

Pública a prerrogativa de formar prova pré-constituída, o que significa que 

a lei inverte o ônus da prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado 

provar que tem o direito a seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não 

concorde, provar que não deve ou que deve menos do que lhe é 

reclamado. In casu, ao indicar os fundamentos legais referentes ao débito 

exequendo como número da dívida e o número do processo administrativo 

que lhe deu origem, além do preenchimento de outras formalidades, como 

os dispositivos legais infringidos, bem como a data de sua constituição e o 

valor, o Município Exequente viabilizou à Executada/Excipiente o 

conhecimento da dívida, sua origem, sua natureza e a forma de calcular 

os encargos presentes, a CDA perfeitamente aos seus requisitos legais. 

Dessa forma, evidencia-se que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 3º da Lei n.º 6.830/1980, 

consequentemente a Excipiente/Executada deverá se valer de prova cabal 

a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, cuja lide não 

verse sobre questões meramente de direito, como nesta Exceção de Pré 

Executividade, valendo-se do direito garantido no Parágrafo único do 

referido dispositivo legal, verbis: “Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A 

presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 
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prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.” 

Por tais fundamentos e uma vez que não foi demonstrado qualquer 

cerceamento de defesa na esfera administrativa, no sentido de ter-lhe 

sido negado o acesso ao processo administrativo para obtenção de 

cópias na repartição competente, a Excipiente/Executada não logrou êxito 

em demonstrar cabalmente qualquer nulidade na CDA executada, REJEITO 

a primeira tese defensiva de existência de vícios formais na sua inscrição 

e formalização. Com relação à alegação de ilegitimidade passiva ad 

causam, aduz a Excipiente/Executada que não se enquadra na condição 

de CONTRIBUINTE DO ISSQN, posto que não prestadora de serviços 

constantes da lista anexa à LC n.º 116/2003 e, para comprovar sua 

segunda tese defensiva, juntou documento oriundo da Secretaria 

Municipal de Fazenda Diretoria de Tributação e Fiscalização, que na data 

de 22/07/2016 atestou que não possui inscrição no Cadastro Mobiliário do 

Município de Cuiabá, nem mesmo como Contribuinte avulsa e que não há 

nenhum registro de emissão de notas fiscais de serviços em seu nome. 

Entretanto, evidencia-se que o fato gerador do imposto cobrado nesta 

Execução Fiscal, ISSQN, relaciona-se aos serviços de construção civil 

prestados à Excipiente/Executada. Com efeito, constam dos autos que a 

Excipiente/Executada solicitou junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá a 

concessão de HABITE-SE TOTAL, Auto de Conclusão de obra, de 

construção Residencial Unifamiliar, localizada na Alameda Guarapé, nº 23, 

Loteamento Aphaville II Cuiabá, Lote 11, Qdra. D, com área total construída 

de 283,04m2, conforme Auto de Conclusão nº. 481/2011, Proj. nº. 

519/2010, expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

– SMDU – cujo número de inscrição cadastral é 01.5.42.033.0340.001 - 

ID’s 4760349, 4760359 e 4760393. Por outro lado, sabe-se que o Art. 121 

da CTN, reproduzido pelo Código Tributário Municipal – LC 043/97 e suas 

alterações, estabelece a regra geral de que o sujeito passivo da obrigação 

principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária, que tenha relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador, denominando-se CONTRIBUINTE, in 

verbis: “Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa 

obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo 

único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, 

quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a condição 

de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei." 

Sabe-se também que o Art. 114 do CTN ( Lei n.º 5.172/1966), reproduzido 

pelo Art. 10 da LC nº 043/97 – Código Tributário Municipal, consideram-se 

fato gerador da obrigação principal a situação definida em lei, como 

necessária e suficiente à sua ocorrência, para incidência de cada um dos 

tributos, verbis: “Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.” 

Relativamente ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 

o fato gerador é prestação de serviços constantes de lista constante da 

Lei Complementar Federal nº 116, de 31/07/2003, ex vi seu Art. 239: “Art. 

239 – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato 

gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, reproduzida 

da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, ainda que 

esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.” Por 

seu turno, especifica a Lei Complementar nº 116/2003 acima, que dispõe 

sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência 

dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências, em seu Art. 

5º como sendo CONTRIBUINTE o prestador do serviço: “Art. 5o 

Contribuinte é o prestador do serviço.” Contudo, a referida Lei 

Complementar, em seu Art. 124, reproduzido pelo Art. 18 do LC Municipal 

n.º 04/1997, excepciona à regra geral do Art. 5º, ao estabelecer que são 

solidariamente obrigadas pelo pagamento do imposto as pessoas que 

tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal, ressaltando que não há preferencia de ordem entre 

elas no seu Parágrafo único, verbis: Art. 124. São solidariamente 

obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas 

expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade 

referida neste artigo não comporta benefício de ordem." Destarte, é do 

conhecimento público e notório que em obras particulares de grande vulto, 

é comum a presença de empresa prestadora de serviços, que fornecem a 

mão de obra necessária à construção, o que facilita o trabalho do Fisco, 

quanto à identificação do CONTRIBUINTE, pois existem e devem existir os 

contratos formais entre o Tomador e o Prestador do serviço. Todavia, em 

obras particulares menores, o mais comum é a inexistência de uma 

empresa empreiteira de serviços, com o proprietário contratando a mão de 

obra diretamente de profissionais autônomos. Em tais casos, a atuação do 

Fisco é mais complicada, pois geralmente não há um contrato formal entre 

as partes. Por isso, as leis municipais costumam considerar o proprietário 

ou titular da obra como devedor “solidário” da obrigação tributária, ou 

responsável pela retenção do ISS, ao efetuar o pagamento dos 

prestadores de serviços. Assim, para regulamentar a questão, o Município 

de Cuiabá editou a LC n. 223/2010, de 29/11/2010, que alterou a LC n. 

043/97 - Código Tributário Municipal, passando a estabelecer a 

responsabilidade do proprietário de obra nova ou reforma de imóvel 

particular, em relação aos serviços de construção civil que lhes forem 

prestados sem a documentação fiscal correspondente, ou sem a prova do 

pagamento do imposto pelo prestador de serviço, verbis: “Art. 253 - No 

caso específico de construção civil, é responsável pelo recolhimento do 

imposto o engenheiro ou a firma de construção civil que seja tecnicamente 

responsável pela obra. ... § 3º É responsável solidariamente, o proprietário 

de obra nova ou reforma de imóvel particular, em relação aos serviços de 

construção civil que lhes forem prestados sem a documentação fiscal 

correspondente, ou sem a prova do pagamento do imposto pelo prestador 

de serviço.” Dessa forma, no caso presente, evidencia-se que a 

Excipiente/Executada responde solidariamente pelo imposto – ISSQN, 

advindo de mão de obra utilizada em construção no seu imóvel residencial, 

cujo AUTO DE CONCLUSÃO – HABITE-SE foi finalizado em 22/09/2011, 

após requerimento realizado pela Excipiente na data de 08/09/2011 - ID 

4760349. A propósito, consigno que o documento juntado pela 

Excipiente/Executada, de que não possui inscrição no cadastro mobiliário 

do Município de Cuiabá, não tem o poder de afastar a sua 

responsabilidade como devedora solidária do imposto ISSQN, pois 

segundo a sistemática contida no próprio Código Tributário Municipal, o 

Município de Cuiabá disponibiliza Nota Fiscal de Serviços Avulsa Eletrônica 

– NFSA-e para pessoas físicas ou jurídicas não inscritas no seu Cadastro 

Mobiliário, ex vi: “Art.154 – O contribuinte do Imposto Sobre serviços de 

Qualquer Natureza deverá, por ocasião da prestação de serviços, ainda 

que imune, isento ou sob regime de estimativa, emitir Nota Fiscal com as 

indicações, utilização e autenticação determinadas em regulamento. 

Parágrafo único. O Município de Cuiabá disponibilizará a Nota Fiscal de 

Serviços Avulsa Eletrônica – NFSA-e para: I – pessoas físicas ou jurídicas 

não inscritas no Cadastro Mobiliário deste Município.” Esclarece-se que 

não se trata de possuir ou não inscrição mobiliaria perante o Ente 

Federativo, haja vista que, de fato, a mesma não é contribuinte habitual do 

ISSQN, apesar de ser Advogada, o título executivo objeto desta Execução 

Fiscal refere-se à falta de recolhimento da aludida exação, na qualidade 

de devedora solidária, pela construção civil de caráter unifamiliar 

empreendida em seu imóvel. Portanto, não havendo benefício de ordem, 

não há duvidas de que a Excipiente/Executada pode ser cobrada pelo 

ISSQN não recolhido aos cofres públicos municipais quando realização da 

construção do seu imóvel. No caso presente, competia à 

Excipiente/Executada juntar aos autos provas, mais precisamente NOTAS 

FISCAIS ou RECIBOS do pagamento da prestação de serviço emitidas pelo 

responsável da prestação do serviço de construção do imóvel cadastrado 

em seu nome (engenheiro, arquiteto ou empreiteiro), das quais possa se 

extrair que houve oportunamente o recolhimento do imposto ISSQN aos 

cofres públicos municipal, já que a CDA goza de presunção de 

veracidade, cumprindo-lhe o ônus de comprovar a inocorrência dos 

requisitos que autorizariam a configuração da responsabilidade solidária 

tributária, face o pagamento diretamente ao verdadeiro prestador de 

serviço. Não ocorrendo o afastamento da presunção juris tantum de 

solidariedade tributária passiva da proprietária da obra, estabelecida na LC 

n. 223/2010, de 29/11/2010, que alterou a LC n. 043/97 - Código Tributário 

Municipal, acima transcrito, está configurada a legitimidade passiva ad 

causam nesta Execução Fiscal da Excipiente/Executada, razão pela qual 

REJEITO a segunda tese defensiva de sua ilegitimidade passiva ad 

causam. ISSO POSTO, com fundamento na jurisprudência e no Arts. 202 

do CTN c/c Art. 2º, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF c/c Arts. 114 e 121, do 

Código Tributário Municipal c/c Arts. 5º, 124 e 239, todos da LC nº 

116/2003 c/c Arts. 154 e 253, §3º da LC Municipal n. 043/97 (Código 

Tributário Municipal), inexistindo provas quanto à ilicitude da CDA e quanto 

à ilegitimidade passiva da Excipiente INDEFIRO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Executada no ID nº 1599288. DEIXO 

DE CONDENAR a Excipiente/Executada ao pagamento de multa de litigância 

de má-fé, pois, no caso dos autos não se configurou o caráter malicioso, 

procrastinatório ou fraudulento na interposição dessa defesa, suficiente a 
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caracterizar deslealdade processual para a imposição da multa com base 

na litigância de má-fé. DETERMINO, pois, o prosseguimento desta 

Execução Fiscal. Decorrido prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e DJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE. Cuiabá, 21 de junho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 784. 

São títulos executivos extrajudiciais: IX - a certidão de dívida ativa da 

Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; [2]. Art. 

204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A 

presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 

prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que 

aproveite. [3]. Art. 41 - O processo administrativo correspondente à 

inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a 

Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo 

as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes 

ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público. Parágrafo Único - 

Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora 

previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na 

sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o 

serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das 

peças a serem trasladadas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014542-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GOMES PESSOA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ADEIRTON RIBEIRO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1014542-70.2018.8.11.0041 AUTOR: VALDOMIRO GOMES PESSOA RÉU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros (2) Vistos etc. Trata-se de Declaratória de Negativa de 

Propriedade de Veículo c/c Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Inexist}

encia de Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal e 

Cancelamento de Protesto com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Incidental, proposta por Valdomiro Gomes Pessoa, em desfavor do 

DETRAN-MT – Departamento de Trânsito de Mato Grosso e Outros visando 

na qual objetiva a sustação dos efeitos do protesto referente a CDA nº 

2017365274 bem como para que o requerido Estado de Mato Grosso não 

apresente protesto pelo não pagamento do IPVA dos anos de 2016 e 

2017. Em síntese, é o relatório. Decido. Pois bem, em consulta ao sistema 

PJE, verifico que está tramitando por esta Vara os autos Declaratórios nº 

1014547-92.2018.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes e com o 

mesmo objeto destes autos. Por conseguinte, vislumbro in casu a 

ocorrência do instituto da litispendência. É cediço que ocorre a 

litispendência, segundo o CPC, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada (art. 337, §1º, do CPC), e que ainda esteja em curso (art. 337, 

§3º, do CPC), sendo certo que a litispendência, como pressuposto 

processual objetivo impede a constituição da relação jurídica anterior. 

Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem comuns as 

partes, o pedido e a causa de pedir. Professa a respeito, o abalizado J.J. 

Calmon de Passos: “A proibição do bis in idem importa em tornar inválido o 

processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou 

definitivamente encerrado com julgamento de mérito. Se há processo em 

curso, cujo objeto (mérito) é idêntico ao que se pretende formar diz-se que 

há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é 

lide em outro processo, ainda em curso(pendente)”(Comentários ao 

Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, forense, Rio). Já Egas Dirceu 

Moniz de Aragão leciona: “Verificada a ocorrência de litispendência, ou 

seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um 

julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem 

solucionar-nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e 

a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois esta será objeto de 

julgamento apenas nos autos do processo precedentemente iniciado.” 

(Comentários ao Código de Processo Cevil, Vol. II< 9ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1998). Verifico, ainda que os autos sob o nº 

1014547-92.2018.8.11.0041, fora distribuído em 28/05/2018, às 10:43 e o 

presente feito fora distribuído em 28/05/2018, às 10:44, o que impõe a 

extinção deste feito, posto que distribuído em segundo lugar. Por todo o 

exposto, estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a 

litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito, com 

fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Isento 

de custas processuais, uma vez que defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Sem condenação em verba honorária ante a inexistência 

de litigiosidade. P.R.I.C. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cuiabá, 21 de junho de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34105 Nr: 1462-30.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA FERRARI OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-b/T

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a situação posta em juízo, está a 

exigir comprovação da adequação/reparação dos danos ambientais 

elencados no Relatório de Vistoria n. 086/PROJETO VERDE 

RIO/SEMA/2011 que instruiu a inicial, vez que aí reside o cerne da 

questão.

Sendo assim, defiro o pedido do Ministério Público às fls. 835/835-v e 

determino a expedição de ofício à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

– SEMA (com cópia da inicial e do Relatório de Vistoria n. 086/PROJETO 

VERDE RIO/SEMA/2011) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, designe 

técnicos que servirão escrupulosamente, independentemente de 

compromisso (CPC, art. 466), para realização da vistoria na área 

denominada Pesqueiro Pousada Sítio da Vovó, situada no município de 

Santo Antônio de Leverger/MT (Coordenadas Geográficas: Latitude 

15º55’17’409”S e Longitude 56º00’35,01”W), para que tragam aos autos 

minucioso relatório com registro fotográfico, objetivando constatar a 

situação da área de preservação permanente, demonstrando se o 

requerido promoveu as adequações de todos os pontos que embasaram a 

inicial.

Intimem-se as partes quanto ao disposto no §1º, do art. 357, bem como 

para indicarem assistente e formularem quesitos em 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 465, § 1º, II e III).

Decorrido o prazo acima consignado, intimem-se os técnicos da SEMA/MT 

para informar data e hora do início dos trabalhos.

 Intime-se a parte requerida e dê-se ciência ao Ministério Público do início 

dos trabalhos periciais, a fim de que possam acompanhar a realização da 

perícia.

Após, intimem-se os técnicos da SEMA/MT para apresentarem o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º, do CPC/2015).

Considerando que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ, 

determino o cumprimento desta decisão com a máxima urgência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31958 Nr: 3248-80.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para confirmar a 

tutela de urgência, bem como determinar que o requerido observe todos 

os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, sem prejuízo do 

preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei para a emissão da 

licença pretendida.Outrossim, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Fica desde 

já consignado que a sentença deve ser cumprida pelo requerido, sem que 

seja necessário aguardar o trânsito em julgado, pois não se aplica ao 

presente caso o efeito suspensivo, tendo em vista a confirmação dos 

efeitos da tutela provisória de urgência (art. 1.012,§1º, inciso V, do 

CPC).Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixo multa diária 

em R$ 1.000,00 (mil reais).Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

temos do art. 85, § 8º do CPC.Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº. 

7.603/01.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos 

termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.Cuiabá, 21 de junho de 2018.Rodrigo 

Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25537 Nr: 354-68.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILZA NUNES DA SILVA ROCHA, Altemar 

Pereira da Rocha, CESAR MASSETTI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:13034, LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - OAB:13666, 

PAULO ROBERTO MASSETTI - OAB:5830

 Certifico que nessa data, intimo o patrono do réu para proceder à 

devolução dos autos com urgência, tendo em vista que será realizada 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37236 Nr: 3437-24.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVADIR DE PIERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: barbara ferreira araujo - 

OAB:20170/O, Divanir Marcelo de Pieri - OAB:5698-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar à 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39680 Nr: 1293-43.2018.811.0082

 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): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, Oeste Formas 

Para Concreto e Construção Civil Ltda, COTRIM DIAS E CIA LTDA, AGUAS 

CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTRO DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347, Procuradoria do Municipio de Cuiabá - OAB:

 Certifico e dou fé, que os autos foram cadastrados no CEJUSC - 

Ambiental, recebendo o código 172123. Certifico ainda que foi agendada 

audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC - Ambiental para o 

dia 17/07/2018, às 09:00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8659 Nr: 1297-32.2008.811.0082

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Prando Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Subprocurador (a)-Geral de 

Defesa do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte credora, pessoalmente, para requerer o que for de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 85987 Nr: 6604-58.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAÚJO SANCHES - OAB:4083

 Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO “com efeitos infringentes e 

para efeito de prequestionamento”, opostos pela defesa do penitente 

JORGE LUIZ SANTANA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória 

acostada às fls. 209, que deixou de acolher o pedido de prescrição por 

ela formulado, ao argumento de que a planilha apresentada às fls. 491 foi 

omissa, uma vez que embora tenha sido declarada extinta a punibilidade 

do apenado em relação às guias apresentadas às fls. 20/21 e 311/312, as 

penas relativas às mesmas, ainda se encontram descritas na planilha 

impugnada.

De igual modo, a defesa explana seu inconformismo quanto ao não 

acolhimento do pedido de prescrição relativa à guia de fls. 182/183.

Instado a manifestar, o ministério público opinou de forma contrária ao 

pedido, ao argumento de inexistir qualquer omissão na decisão 

embargada.

É o necessário relato. Decido.

Preambularmente, convém esclarecer que os embargos de declaração 

são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo 

Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou 

omissão no acórdão embargado.

São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de 

esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, 

objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.

Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de 

mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio 

reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se 

descortina a possibilidade de se emprestarem efeitos infringentes aos 

aclaratórios.

Ainda, conquanto da interpretação literal do mencionado artigo entenda-se 

que os embargos somente poderiam ser opostos contra sentença, sabido 

que atualmente este entendimento está sendo bastante combatido pela 

doutrina e jurisprudência, de modo que se torna cabível a oposição do 

presente à decisões interlocutórias que apresentassem obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão, com base nos princípios da 

duração razoável do processo e da celeridade processual.

No caso sub examine, inviável o conhecimento dos embargos de 

declaração opostos em 10/04/2018 (fls. 212/217), eis que manifestamente 

intempestivos.

Segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, "poderão ser 

opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua 

publicação quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, 

contradição ou omissão."
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No caso, a decisão ora objurgada, foi disponibilizada no DJE nº 10218 de 

15/03/2018, sendo publicada em 16/03/2018 numa sexta - feira, quando se 

verifica que o prazo iniciou em 19/03/2018, e expirou no dia 20/03/2018 em 

uma terça- feira.

Entretanto, como se vê, os embargos declaratórios foram protocolizados 

tão somente em 10/04/2018, sendo, portanto, manifestamente 

intempestivos.

Sobre o tema:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MATÉRIA CRIMINAL. OPOSIÇÃO. PRAZO

LEGAL DE 2 (DOIS) DIAS. INTEMPESTIVIDADE. 1. O prazo para oposição 

de embargos declaratórios é de 2 (dois) dias quando se tratar de matéria 

criminal, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. No 

caso, a decisão do agravo em recurso especial foi disponibilizada no 

Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 9.2.2018, considerado publicada em 

14.2.2018, e os aclaratórios foram opostos somente em 19.2.2018, sendo, 

portanto, intempestivos. 3. Nos termos da jurisprudência reiterada deste 

Sodalício, a limitação do expediente forense à determinado período do dia 

na quarta-feira de cinzas, não dá ensejo à prorrogação do prazo recursal 

para o primeiro dia útil subsequente. 4. Embargos de declaração não 

conhecidos." (EDcl no AREsp 1185172/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge 

Mussi, DJe 04/04/2018).

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. 

PRAZO REGULADO PELO CPP. ART. 263 DO RISTJ, C/C O ART. 619 DO 

CPP. NÃO INTERFERÊNCIA DO NOVO CPC. 2. EMBARGOS NÃO 

CONHECIDOS. 1. Embargos de declaração intempestivos, porquanto 

opostos após o prazo de 2 (dois) dias, conforme disciplina o art. 263 do 

RISTJ, c/c o art. 619 do CPP. O prazo para oposição de aclaratórios no 

processo penal possui disciplina própria, não sendo necessária a 

aplicação analógica do processo civil, razão pela qual a entrada em vigor 

do novo Código de Processo Civil não repercutiu no prazo dos embargos 

em processo penal. 2. Aclaratórios não conhecidos." (EDcl no RHC 

64.218/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 

01/06/2016).

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.

Intime-se. Publique-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 437099 Nr: 13462-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEYTON FERNANDES ALMEIDA LOPES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:19193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Elaborado novo memorial de pena, às partes para manifestação.

Após, conclusos para fins do disposto no art. 111, da LEP.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 412050 Nr: 16850-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 Vistos.

Diante do requerimento da defesa às fls. 82/83, OFICIE-SE à Direção da 

Penitenciária Central do Estado – PCE, solicitando a emissão de um 

relatório médico detalhando o atual estado de saúde do reeducando, bem 

como, informando se o mesmo está recebendo tratamento médico no 

interior da unidade prisional. Concedo prazo de 72h para resposta.

Anoto que o laudo e os eventuais receituários firmados pelo médico 

deverão ser legíveis, em observância a dicção do art. 11 do Código de 

Ética Médica.

 Com a resposta, abra-se vista ao Ministério Público.

Sem prejuízo da deliberação supra, intime-se a defesa, por intermédio do 

patrono Paulo Romas Godinho (OAB/MT n. 16.206), para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao cálculo de fl. 73, bem como acostar aos 

autos a Procuração Ad Judicia firmada pelo reeducando, a fim de 

regularizar a representação processual.

Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 499932 Nr: 38997-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINEZ 

- OAB:10177, KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Em que pese a necessidade de permanência do preso em local próximo ao 

seu meio social e familiar (LEP, artigo 103), faz-se necessário que o 

estabelecimento prisional disponha de vaga para acolhimento do apenado 

ou que haja a possibilidade de permuta.

Assim, considerando que a Penitenciária Central do Estado – PCE não 

dispõe de vaga remanescente para receber o requerente, tampouco há 

interessados em permuta para a Penitenciária Lemos de Brito, em 

Salvador/BA, consoante a informação contida no ofício n. 

1005/2018/GAB/SAAP/SEJUDH (fl. 90), indefiro o pedido de transferência 

do reeducando para a PCE.

Intime-se a Defesa acerca do teor desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Acaso não haja nenhuma providência ou pedido pendente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 127200 Nr: 12966-08.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON DOS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT

 Diante do exposto, indefiro o petitório de Defesa, acostado às fls. 

930/931.Intime-se a Defesa, via D.J.E, para que tome conhecimento acerca 

do teor desta decisão.II – Da participação do “Projeto Revitalização do 

Centro de Ressocialização Agrícola de Palmeiras”:A fim de possibilitar a 

análise do pleito de fls. 993/994, no tocante à participação do reeducando 

no “Projeto de Revitalização do Centro do Ressocialização Agrícola 

Palmeiras”, determino a expedição de ofício à direção do Centro de 

Ressocialização de Cuiabá – CRC, a fim de que a unidade prisional 

esclareça se há possibilidade de indicação do reeducando para 

participação no aludido projeto.Concedo o prazo de 10 (dez) dias para 

resposta.Com o aporte da resposta, abra-se vista ao Ministério Público 

para manifestação.Por fim, façam-me os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 416389 Nr: 21537-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE FOGAÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Declaro remidos 98 (noventa e oito) dias da pena imposta ao recuperando.

Elabore-se novo cálculo de pena, intimando às partes para manifestação.

Sem prejuízo, determino que às partes se manifestem a respeito do 

expediente de fl. 72, noticiando que o reeducando recebeu alta médica 

pelo pneumologista na data de 04/10/2017.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 55119 Nr: 5978-10.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAILSON DA SILVA JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 1. INTIME-se o reeducando(a), por qualquer meio idôneo, para que em 48 

horas compareça na Secretaria da 2ª Vara Criminal e justifique o motivo 

pelo qual deixou de cumprir às condições impostas para o cumprimento da 

pena, fixadas em audiência admonitória, mormente o comparecimento 

mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades, bem como 

apresentação de comprovantes de residência e atividade lícita.

2. Na hipótese do recuperando(a) possuir defensor constituído, intime-o 

na pessoa deste, fixado o prazo de 05 dias para a apresentação da 

justificação.

3. ADVIRTA ao reeducando que o descumprimento das condições 

impostas para a concessão semiaberto constitui falta grave, ensejando na 

revogação do benefício, com a possibilidade de prisão.

 4. Apresentada a justificativa ou transcorrido o prazo ‘in albis’, ouça-se a 

DPE e, em seguida, o MPE.

 5. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 483315 Nr: 23068-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que a pena restritiva de direito foi 

convertida em pena privativa de liberdade, em face da não localização do 

penitente para comparecer na audiência admonitória. No entanto, ao 

observar as particularidades que envolvem o reeducando Flavio de 

Almeida, nota-se claramente que a pena prevativa de liberdade lhe é 

prejudicial. Assim, reconverto a pena privativa de liberdade em restritiva 

de direito, que deverá ser cumprida junto a ASSOCIAÇÃO ESPIRITA 

WANTUIL DE FREITAS, sito a Av. Auta de Souza, nº53, Bairro 1º de 

Março, Cuiabá/MT.

A pena deverá ser cumprida a razão de 07 (sete) horas semanais e será 

realizada aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a 

não prejudicar a jornada normal de trabalho, pelo período de 03 (três) 

meses.

O penitente foi esclarecido quanto às consequências do descumprimento 

das condições acima expostas, registrando ao juízo sua peremptória 

concordância. Sai o reeducando ciente de que o descumprimento 

injustificado da pena restritiva de direitos renderá ensejo na sua 

conversão na pena privativa de liberdade.

 Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos autos.

Desentranhe-se os documentos acostados às fls. 22/26.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 437353 Nr: 13722-36.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON SANTANA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, Maria Aparecida Louro Teixeira - OAB:22735

 Vistos.

Diante do teor do Ofício de fl. 57 e, em consonância com o parecer 

ministerial retro, INDEFIRO o pedido de transferência do reeducando 

CLEBERSON SANTANA DO NASCIMENTO para o Centro de 

Ressocialização de Cuiabá – CRC, já que está passando por tratamento de 

saúde contra tuberculose, há 05 meses (fl. 61), estando, ainda, o referido 

Centro de Ressocialização com expressiva população carcerária.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a Defesa, via DJE.

Sem prejuízo das determinações supra, OFICIE-SE ao Juízo da 1ªVara 

Criminal desta Comarca, solicitando o encaminhamento da Guia Definitiva 

do reeducando CLEBERSON SANTANA DO NASCIMENTO, no tocante ao 

processo n. 9411-36.2018.811.0042 (Cód. 404890).

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 371180 Nr: 11809-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MARCOS NENES 

PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

 Proceda-se à nova tentativa de intimação do reeducando nos moldes da 

manifestação ministerial de fls.570.

Sem prejuízo, declaro remidos 24 (vinte e quatro) dias da reprimenda 

imposta ao penitente.

Elabore-se cálculo de pena, após vista às partes.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 127381 Nr: 13623-47.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:1272 B

 Vistos, etc.

DECLARO remidos 43 (quarenta e três) dias da pena do recuperando, em 

razão dos 130 (cento e trinta) dias de trabalho realizados entre os meses 

de outubro2017 a março/2018.

Determino a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena, incluindo 

as remições ora declaradas, bem como constando as retificações nos 

moldes determinado na decisão de fls. 269, após, vistas às partes, 

conforme disposto no artigo 126, § 8º da LEP.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 332648 Nr: 13253-29.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MORAES VITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Vistos, etc.

Em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a suspenção do 

livramento condicional, conforme determinado a fls. 126.

Após, proceda-se o cálculo de liquidação de pena e abra-se vistas às 

partes para se manifestarem.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 481263 Nr: 21026-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 DELIBERAÇÃO
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O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

 “Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando ALDEMIR 

BISPO DE OLIVEIRA.

Em face de novo recolhimento ao cárcere, foi designada a presente 

audiência de justificação, oportunidade em que o ilustre representante do 

Ministério Público pugnou pela regressão cautelar de regime do 

recuperando.

 De acordo com a dicção do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, “a 

execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, 

com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.”

No caso versando, o recuperando deverá regredir ao regime fechado em 

face da prática de falta grave consistente no envolvimento em novas 

infrações penais, da qual, este Juízo entende que é prescindível a 

condenação para ensejar a regressão e ainda, o descumprimento de 

condições impostas ao regime semiaberto .

O descumprimento das condições impostas revela falta grave e, de 

consequência, a regressão de regime, como se vê do julgado do Tribunal 

de Justiça de nosso Estado, verbis:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO 

DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO 

DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO 

DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME MAIS BRANDO – 

COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DECISÃO FUNDAMENTADA – 

NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO AO REGIME MAIS 

GRAVOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, LEP – CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Se o reeducando 

comete falta grave no curso da execução penal e ainda descumpre as 

condições impostas pelo Juiz da Execução ao cumprimento da pena no 

regime mais brando, se sujeita à regressão de regime prisional, a teor do 

art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. (HC 88634/2015, DES. 

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

Pelo exposto, com base no poder geral de cautela, visando resguardar o 

efetivo cumprimento da pena imposta, REGRIDO CAUTELARMENTE o 

penitente ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, ao regime FECHADO.

 Oficie-se ao Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, solicitando Certidão 

Circunstanciada referente ao processo (código 471684) em tramite em 

desfavor do reeducando, bem como, informe qualquer alteração da 

situação processual do sentenciado.

Por fim, determino a elaboração de calculo de pena, descontando os dias 

em que houveram violação quanto ao uso do monitoramento eletrônico, 

durante todo o período de cumprimento de pena no regime semiaberto.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Gabriela de Lemos 

Floôr – Estagiária de Direito), o presente termo que vai assinado pelos 

presentes.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Juiz de Direito

ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA

Recuperando

 JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE

Promotor de Justiça

DEISE JUSSARA ALVES

OAB/MT 17867

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391183 Nr: 20879-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERNANDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT, MARCELO BARROSO VIARO - OAB:13290, Patricia 

Gabryelle Alves - OAB:20878/0

 Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo a advogada PATRICIA GABRYELLE ALVES, 

OAB N. 20878/O, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima 

descritos, com carga desde a data de 16/03/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

Adriana Carla Lima

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 414556 Nr: 19565-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13250/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido da defesa à fl. 134.

 DESENTRANHE-SE dos autos o documento de fl. 126, uma vez que se 

trata de Procuração firmada por terceira pessoa ao patrono do 

recuperando.

DETERMINO a entrega do referido documento ao procurador do 

reeducando Edvaldo Gomes Pereira, o Advogado Valentin Peron (OAB/MT 

n. 7524).

No mais, renove-se vista dos autos ao Ministério Público, conforme 

determinação à fl. 128.

Intime-se.

Às URGENTES providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 520644 Nr: 12715-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS DA MOTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ANIBAL FELICIO GARCIA NETO. OAB/MT: 11443

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

07/08/2018, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. RATIFICO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/08/2018 às 14h00min., oportunidade que serão ouvidas 06 

testemunhas comuns e interrogado o réu. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 82699 Nr: 3637-40.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES DIAS - OAB:18275

 Edital Genérico ME107

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 410 de 719



Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. JOELMA MEDEIROS GONÇALVES DIAS. OAB/MT: 18.275

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 30/05/2018, às fls. 149/150, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade do 

agente CARLOS EDUARDO MATOS DA SILVA, com fundamento no artigo 

107, VI, 109, V, 110 §§, e art. 115, todos do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 504311 Nr: 43348-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERNANDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. RODRIGO POUSO MIRANDA. OAB/MT: 12.333

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 04/06/2018, às fls. 

143/145, nos autos acima mencionados, na qual o réu DIEGO FERNANDO 

DE MORAES, foi condenado nas sanções do artigo 157, caput, do CP, à 

pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, regime semiaberto nos termos do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 383360 Nr: 25286-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DUARTE BADARÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Rodrigo Duarte Badaró, Cpf: 98839713115, Rg: 

1141916-4 SSP MT Filiação: Joubert Badaró e Evanir Duarte Oliveira, data 

de nascimento: 13/06/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

vendedor/artesão, Endereço: Av. Santo Antonio, 171, Bairro: Coxipó da 

Ponte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 30/05/2018, às fls. 

186/193, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR rodrigo duarte 

badaró pelo delito descrito no Artigo 155, § 4º, inciso II c/c artigo 14, II 

ambos do CP, à pena de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 

pagamento de 06 (seis) dias-multa, regime aberto, nos termos do Art. 33, § 

2º, letra "c" e § 3º, do CP. Sem custa processuais, por ser beneficiário da 

Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 150312 Nr: 17958-75.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES. OAB/MT: 11.190

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 10/05/2018, às fls. 924/950, nos 

autos acima mencionados, na qual foi julgado improcedente a pretensão 

punitiva descrita na denúncia e absolvido PAULO SÉRGIO BORGES DA 

SILVA, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP. Sem custgas. Baixas e 

comunicações de estilo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 74678 Nr: 2908-14.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMARILDO ALVES DOS SANTOS, 

RENATO SERGIO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT, DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:11.866

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:24 (VINTE E QUATRO) HORAS

Intimando:DR. RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - OAB/MT 24421

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mas 

precisamente para devolução em Cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, os autos da Ação Penal n.º 2908-14.2006.811.0042 - Cód. 74678 - 

acusado: José Amarildo Alves dos Santos e Renato Sérgio Moraes, que 

encontra-se em carga desde a data de 15/05/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidade do artigo 196 do CPC (CNGC: 

2.10.1).

DECISÃO/DESPACHO: CNGC - 2.10.1: O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 196 do CPC.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 316104 Nr: 15178-94.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL HENRIQUE NOGUEIRA, VALMIR 

GONÇALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12.941

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/MEMORIAIS

Prazo:05

Intimando:DRA. LEIDINEIA KATIA BOSI. OAB/MT: 14981 DRA. KÁTIA 

VALADARES SILVA. OAB/MT: 23270

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 
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na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 - Cumpra-se o disposto no item 5, com 

relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º 

do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 162404 Nr: 9733-32.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIDES DA COSTA SOUZA, GILMAR 

NOVAIS LIMA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - OAB:6990/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA. OAB/MT: 6.990

DR. ALEXANDRE IVAN HOUKLEF. OAB/MT: 6.703

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 01/03/2018, às fls. 

364/373, nos autos acima mencionados, na qual os réus AURIDES DA 

COSTA SOUZA, foi condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, 

inciso II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e pagamento de 16 (dezeseis) dias-multa, regime 

semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do CP e o réu GIMAR 

NOVAIS LIMA DO CARMO, foi condenado nas sanções do artigo 157, 

parágrafo 2º, inciso II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 

20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, regime 

semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do CP

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 120577 Nr: 441-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DANTAS DE OLIVEIRA, LUIZ FERREIRA 

DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA. OAB/MT: 9.587

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 30/05/2018, às fls. 211/214, nos 

autos acima mencionados, na qual foi julgado improcedente a pretensão 

punitiva descrita na denúncia e absolvido EDSON DANTAS DE OLIVEIRA, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP. Sem custgas. Baixas e 

comunicações de estilo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 343373 Nr: 3442-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/MANIFESTAR

Prazo:05

Intimando:RICARDO DA SILVA MONTEIRO. OAB/MT: 3301 DRA. BÁRBARA 

SOUZA SILVA MONTEIRO. OAB/MT: 15.833

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar se sobre a devlução da carta precatória 

que foi juntada no processo em questão.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513073 Nr: 5729-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ELISSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONAS CANDIDO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 5729-68.2018.811.0042, 

Protocolo 513073, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 373285 Nr: 14349-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18523

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS

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 

01/08/2018, ÀS 14:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Visto. Designo audiência para o dia 01/08/2018 ás 

14h30min., para oitiva de 01 testemunha de defesa e interrogatório do 

acusado.

Nome do Servidor (digitador):Jessica Duarte

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511314 Nr: 3998-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DE MOURA DELGADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GONÇALO DE MOURA DELGADO 

JUNIOR, Filiação: Gonçalo de Moura Delgado e Eliane Cristina de Oliveira 
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Caldas, data de nascimento: 20/09/1996, brasileiro(a), solteiro(a), garçon. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 26 de janeiro de 2018, por volta das 01h26min, 

na rua São Paulo, no bairro Jardim Europa, o denunciado GONÇALO, 

tentou subtrair para si 01 (um) veículo Renault Duster Oroch ano/modelo 

2016/2017, pertencente à vítima Olindo Pasino Neto.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 3998-37.2018.811.0042(Código: 

511314)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S): GONÇALO DE 

MOURO DELGADO JUNIORVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se 

que o réu GONÇALO DE MOURO DELGADO JUNIOR não foi citado 

pessoalmente (fl. 48), diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 49 e 

determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a partir do 

comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído.Efetuada a 

citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e abra-se novas 

vistas ao Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 18 de junho de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 21 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371105 Nr: 11706-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYSA CARDOSO DA SILVA, FRANCINEIA 

FERREIRA DA COSTA, WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCINEIA FERREIRA DA COSTA, Rg: 

15628663, Filiação: Maria Pureza da Costa e Francisco Ferreira da Costa, 

data de nascimento: 23/03/1977, brasileiro(a), natural de Aripuanã-MT, 

solteiro(a), Telefone 3641-4939. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a Ré acima qualificada, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, compareça em secretaria para comprovar a propriedade dos bens, 

para fins de restituição, sob pena de perdimento, quais sejam: 01 (uma) 

bolsa marrom; 01 (uma) bolsa pequena; 01 (um) relógio de pulso potenza; 

01 (um) anel com dourado com prata; 01 (uma) bolsa marrom e rosa; (01) 

um brinco.

Despacho/Decisão: AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 11706-80.2014.811.0042 

(CÓDIGO: 371105) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉU:MAYSA CARDOSO 

DA SILVAFRANCINEIA FERREIRA DA COSTA WELLISON FERREIRA DA 

SILVA BRITO Vistos etc. Tendo em vista que a presente Ação Penal foi 

distribuída no ano de 2014, portanto, dentre as metas impostas pelo CNJ, 

se encontra a META 2 - que é a de priorizar o julgamento dos processos 

distribuídos até 31.12.2014, REVOGO a decisão de fl. 172 e DESIGNO o 

dia 07.05.2018, às 15h00min, para a realização de audiência de instrução 

e julgamento.Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso 

existente no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta 

última, se for o caso.Se os réus estiverem presos, requisitem-se.Às 

providências.Cuiabá - MT, 02 de março de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz 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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 21 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139078 Nr: 6266-79.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLEY HERNANDES DO CARMO, 

WANDERSON PINHEIRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLEY HERNANDES DO CARMO, Rg: 

2012820-7, Filiação: Ezio Bom Despacho do Carmo e Gonçalina Maria da 

Silva, data de nascimento: 28/12/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, auxiliar de marceneiro, Telefone 36374999/992174145. 

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: Posto isso, Julgo Procedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar WELLEY 

HERNANDES DO CARMO e WANDERSON PINHEIRO SOUZA, qualificados 

nos autos em exame, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, 

incisos I, II e V, do Código Penal.4. Dosimetria:4.1. WELLEY HERNANDES 

DO CARMO:A) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à 

espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais. Não há 

elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. 

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do 

crime não destoam da normalidade para este tipo de crime. As 

consequências do crime não foram graves. O comportamento das vítimas 

em nada contribuiu para o resultado.Posto isso, atento à diretriz do art. 59 

do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, 

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b) Circunstâncias 

legais:Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem 

sopesadas.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem 

causas de diminuição da pena.Presentes as causas majorantes descritas 

nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157, do CP, uma pelo emprego de 

arma, outra pelo o concurso de agentes e a última pela restrição da 

liberdade. Em atenção ao disposto na Súmula 443 do STJ , fundamento a 

majoração da pena pela em ½. De fato, o crime foi praticado em concurso 

de pessoas com uso de arma de fogo, o que indica maior reprovabilidade 

na conduta. Além disso, as vítimas foram amarradas com fios para serem 

mantidas com as suas liberdades restringidas. Por fim, os acusados 

usaram de extrema violência contra o animal da família, dando lhe uma 

coronhada e ainda fizeram necessidades fisiológicas no chão da cozinha, 

o que naturalmente deixam as vítimas mais fragilizadas. Razão disso, 

elevo a pena em ½, chegando, dessa forma, à reprimenda de 06 (seis) 

anos de reclusão e 15 dias-multa.Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a 

pena do réu WELLEY HERNANDES DO CARMO, qualificado nos autos, em 

06 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal.Regime de Cumprimento de Pena:A pena será cumprida, 

inicialmente, em regime SEMIABERTO, conforme estabelece o art. 33, § 2º, 

alínea “b”, do Código Penal.Substituição da Pena:Descabe qualquer 

substituição em razão da pena ser superior a 04 (quatro) anos e o crime 

ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).4.2. 

WANDERSON PINHEIRO SOUZA:A) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais. Não há elementos para se aferir a conduta social 

e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo 

penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este 

tipo de crime. As consequências do crime não foram graves. O 

comportamento das vítimas em nada contribuiu para o resultado.Posto 

isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena 

base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias atenuantes e 
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agravantes a serem sopesadas.c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de diminuição da pena.Presentes as causas 

majorantes descritas nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157, do CP, uma 

pelo emprego de arma, outra pelo o concurso de agentes e a última pela 

restrição da liberdade. Em atenção ao disposto na Súmula 443 do STJ , 

fundamento a majoração da pena pela em ½. De fato, o crime foi praticado 

em concurso de pessoas com uso de arma de fogo, o que indica maior 

reprovabilidade na conduta. Além disso, as vítimas foram amarradas com 

fios para serem mantidas com as suas liberdades restringidas. Por fim, os 

acusados usaram de extrema violência contra o animal da família, dando 

lhe uma coronhada e ainda fizeram necessidades fisiológicas no chão da 

cozinha, o que naturalmente deixam as vítimas mais fragilizadas. Razão 

disso, elevo a pena em ½, chegando, dessa forma, à reprimenda de 06 

(seis) anos de reclusão e 15 dias-multa.Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA 

a pena do réu WANDERSON PINHEIRO SOUZA, qualificado nos autos, em 

06 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal.Regime de Cumprimento de Pena:A pena será cumprida, 

inicialmente, em regime SEMIABERTO, conforme estabelece o art. 33, § 2º, 

alínea “b”, do Código Penal.Substituição da Pena:Descabe qualquer 

substituição em razão da pena ser superior a 04 (quatro) anos e o crime 

ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).5. 

Objetos apreendidos:Não há objetos apreendidos nos autos.6. 

Deliberações finais:a) Isento os acusados do pagamento das custas e 

despesas processuais.b) Intimem-se as vítimas, conforme determinação 

constante no artigo 201, § 2º do CPP.c) Eventual detração será realizada 

pelo juízo da execução.d) Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, 

inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - 

CGJ;- comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2018.Lídio Modesto da Silva 

Filho Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 21 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382114 Nr: 23945-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARO DE ASSIS, MARIOEDIS 

BARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISRAEL ALVARO DE ASSIS, Cpf: 

70023397101, Rg: 21342903, Filiação: Ciro Cecílio de Assis e Avelina 

Álvaro de Assis, data de nascimento: 16/11/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá/mt-MT, casado(a), pedreiro - repositor. 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: Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria 

delitivas JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus 

ISRAEL ALVARO DE ASSIS, qualificado nos autos, na pena do delito 

tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 65, inc. II, alínea “d”, ambos do 

Código Penal e MARIOEDIS BARREIRO, qualificado nos autos, na pena do 

delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 4. Dosimetria:Em 

obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à 

dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.A pena 

prevista para o crime de roubo é de reclusão de quatro a dez anos e 

multa. É elevada conforme o estabelecido no parágrafo segundo do art. 

157, do Código Penal.4.1. Do réu ISRAEL ALVARO DE ASSIS.a) 

Circunstâncias judiciais:Com relação às circunstâncias do art. 59 do 

Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau normal do 

tipo e isso não tem o condão de elevar a pena base. O denunciado possui 

pleno conhecimento do caráter ilícito do ato praticado e das 

consequências do delito. Evidencia-se que os motivos do crime estão 

ligados a cupidez e à obtenção de lucro fácil. De outro lado, não se 

verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. As 

consequências do crime não foram graves. A vítima em nada contribuiu 

para o evento delituoso, pois apenas estava indo em direção à sua casa, 

após realizar compras de mercado como qualquer outra pessoa. Assim, 

de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma 

legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes.Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea 

(art. 65, III, alínea “d”, ambos do Código Penal), a qual deixo de valorar em 

razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do 

STJ ).c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas de 

diminuição da pena.De outro giro, constato a presença da causa de 

aumento de pena disposta no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal 

(concurso de pessoas), pelo que aumento a pena imposta em 1/3 (um 

terço), resultando, nesta fase, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.Pena definitiva.TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu ISRAEL ALVARO DE ASSIS, qualificado nos 

autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.Regime de 

Cumprimento de Pena.Ante a pena aplicada ao acusado na prática de 

crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena 

o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal.Substituição da Pena.Descabe qualquer substituição em razão da 

pena ser superior a 04 (quatro) anos e o crime ter sido cometido com 

grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).4.2. Do réu MARIOEDIS 

BARREIRO.a) Circunstâncias judiciais:Com relação às circunstâncias do 

art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau 

normal do tipo e isso não tem o condão de elevar a pena base. O 

denunciado possui pleno conhecimento do caráter ilícito do ato praticado e 

das consequências do delito. Evidencia-se que os motivos do crime estão 

ligados a cupidez e à obtenção de lucro fácil. De outro lado, não se 

verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. As 

consequências do crime não foram graves. A vítima em nada contribuiu 

para o evento delituoso, pois apenas estava indo em direção à sua casa, 

após realizar compras de mercado como qualquer outra pessoa.Assim, de 

acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma 

legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes e 

atenuantes a serem consideradas.c) Causas de diminuição e de aumento 

de pena:Inexistem causas de diminuição da pena.De outro giro, constato a 

presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, § 2°, 

inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), pelo que aumento a 

pena imposta em 1/3 (um terço), resultando, nesta fase, a pena de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.Pena 

definitiva.TORNO DEFINITIVA a pena do réu MARIOEDIS BARREIRO, 

qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo 

legal.Regime de Cumprimento de Pena.Ante a pena aplicada ao acusado 

na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal.Substituição da Pena.Descabe qualquer substituição em 

razão da pena ser superior a 04 (quatro) anos e o crime ter sido cometido 

com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).5. Objetos e valores 

apreendidos.Verifica-se que à fl. 58 consta apreensão de diversos 

objetos, os quais DECRETO 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 o 

caso.Em relação aos documentos pessoais apreendidos e juntados aos 

autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 

– Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, 

dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento”.6. Deliberações finais:a) 

Isento os acusados do pagamento das custas e despesas processuais.b) 
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Intime-se a vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do 

CPP.c) Eventual detração será realizada pelo juízo da execução.d) Com o 

trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução da pena, nos termos 

do que dispõe a CNGC.e) Após, comuniquem-se as condenações via 

sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de maio 

de 2018.Lídio Modesto da Silva FilhoJuiz 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, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 21 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513455 Nr: 6062-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÇO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR, ALEX DE 

SOUZA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JERÇO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR, Cpf: 

05655402114, Filiação: Neide Bonifacio Dias e Jerco de Figueiredo Dias, 

data de nascimento: 02/09/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Telefone 65 99342-7561. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 14/02/2018, por volta das 21h40min, na Rua 

Argélia, bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, os denunciados, com 

consciência e vontade, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, 

mediante rompimento de obstáculo, consistente na destruição da janela 

lateral traseira do veículo GM/ONIX, placa QNL 2942, subtraíram para si 

objetos e valores pertencentes à vítima Herisson Yago Andrade de 

Oliveira.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 6062-20.2018.811.0042(Código: 

513455)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S): JERÇO DE 

FIGUEIREDO DIAS JUNIOR ALEX DE SOUZA REISVistos etc.Compulsando 

os autos, verifica-se que o réu JERÇO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR não 

foi citado pessoalmente (fl. 98), diante disso, acolho o parecer ministerial 

de fl. 105 e determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 

15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a 

partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor 

constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Verifica-se que 

o réu ALEX DE SOUZA REIS, citado (fl. 95), informou não ter condições 

financeiras para constituir advogado para sua defesa, NOMEIO a 

Defensoria Pública para tal mister.Às providências.Cuiabá-MT, 18 de junho 

de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz 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, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 21 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 498066 Nr: 37221-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇAO, PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT, PEDRO BARBIERI JUNIOR, EDSON LUIZ 

GARCIA, TAMIRES SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22.849/MT, JAQUELINE M. M. PACHECO - OAB:, 

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:, LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/MT, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - 

OAB:23.396

 Da resposta à acusação dos acusados TAMIRES, EDSON, PEDRO 

BARBIERI e PEDRO CARLOS:Em análise à resposta à acusação 

apresentada em favor da acusada TAMIRES às fls. 526/530, constato que 

os elementos apresentados não são suficientes para afastar ou 

descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. Outrossim, a 

exordial descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza 

crime tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e outros 

elementos de convicção encartados nos autos do inquérito policial, 

demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria. Ademais, 

inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e da 

culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, além do fato da defesa 

apresentar questões de mérito, as quais serão apreciadas no decorrer da 

instrução processual, pelo que REJEITO as preliminares arguidas pela 

defesa da acusada.Em relação aos acusados EDSON, PEDRO BARBIERI e 

PEDRO CARLOS, os quais apresentaram Respostas à Acusação às fls. 

500/501 e 516/525, estas não contém preliminares (alegações de vícios ou 

falhas processuais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522057 Nr: 14032-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AMORIM SAMPAIO - 

OAB:

 PROCESSO N.º: 14032-71.2018.811.0042 (CÓDIGO: 522057) RÉU: 

ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADOVistos etc.I - Havendo nos autos 

material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio 

criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez 

que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em 

sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPPIV – Havendo pedido de 

restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da 

necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos 

conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem 

ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 

2º.V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de 

bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá 

apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a 

restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público 

e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – 

CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se. Às providências.Cuiabá - MT, 18 de maio de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522057 Nr: 14032-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 415 de 719



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AMORIM SAMPAIO - 

OAB:

 INTIMO A ADVOGADA RAFAELA AMORIM SAMPAIO, PARA NO PRAZO 

DE 24 HORAS FAZER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, SOB DE PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515813 Nr: 8221-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DA COSTA CAMPOS, 

RODRIGO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Designo audiência para o dia 19.07.2018 às 15h00 para oitiva das 

testemunhas faltantes e interrogatório dos réus.

III – Intimem-se e requisitem-se.

IV – 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

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Rodrigo)

CLÉBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA

Advogado de defesa (João)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494500 Nr: 33787-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:

 PROCESSO Nº 33787-18.2017.811.0042 (Código: 494500)

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o acusado PAULO DA SILVA foi 

citado por edital, não apresentou resposta à acusação e, tampouco, 

constituiu advogado para sua defesa (fl. 151).

Portanto, acolho parcialmente a manifestação ministerial de fl. 152 e, nos 

termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO 

o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado PAULO DA 

SILVA.

Contudo, deixo de decretar a prisão preventiva do implicado, ante a 

ausência dos requisitos de admissibilidade descritos no art. 313 do CPP.

Proceda a Sra. Gestora o lançamento no Sistema Apolo quanto ao período 

de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 410949 Nr: 15666-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:

 Vistos, correição permanente,

Os autos encontram-se sentenciado, todavia, por erro material, consta no 

item 5 da referida sentença nome equivocado do sentenciado, de modo 

que, de ofício, retifico a sentença nesse particular e determino que nela 

conste:

“5. Pena Definitiva:

TORNO DEFINITAVA a pena do réu ANDRÉ DA SILVA COELHO, 

qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multas, fixado o valor do dia-multa no mínimo 

legal”.

No mais, a sentença permanece inalterada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 507734 Nr: 558-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:18.853/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 558-33.2018.811.0042 (CÓDIGO: 507734)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTAN

 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, 20 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348043 Nr: 8825-67.2013.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTHON BENEDITO CARVALHO CIRIACO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 8825-67.2013.811.0042, Protocolo 

348043, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341021 Nr: 767-75.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 767-75.2013.811.0042, Protocolo 

341021, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346650 Nr: 7211-27.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEOCDS, JCODS, LDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 7211-27.2013.811.0042, Protocolo 

346650, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:

 Intimar a defesa do acusado Claudinei Mendes de Souza, para que no 

prazo de 10 (dez)dias, manifeste-se em relação as testemunhas de 

defesas não localizadas, sob pena de preclusão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501122 Nr: 40126-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANA APARECIDA PINTO DE SOUZA, 

Rg: 13071718, Filiação: Antonio Pinto de Souza e Ivone Santos Souza, 

data de nascimento: 03/01/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), enfermagem, Telefone 9225-6894. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 18 de novembro de 2016, por volta das 

05h00min, na via pública Tenente Coronel Duarte, bairro Centro Norte, em 

Cuiabá/MT, a denunciada Adriana, subtraiu para si coisa alheia móvel, 

pertencente à vítima Sérgio Batista Costa.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 40126-90.2017.811.0042(Código: 

501122)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S): ADRIANA 

APARECIDA PINTO DE SOUZAVistos etc.Compulsando os autos, 

verifica-se que a ré ADRIANA APARECIDA PINTO DE SOUZA não foi 

citada pessoalmente (fl. 37), diante disso, acolho o parecer ministerial de 

fl. 38 e determino que a acusada seja citada por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, a acusada poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a 

partir do comparecimento pessoal da acusada ou defensor 

constituído.Efetuada a citação e não comparecendo a implicada, 

certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 18 de junho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 25 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501072 Nr: 40080-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALISSON DO CARMO DA SILVA, MAYCON 

DOUGLAS MARQUES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYCON DOUGLAS MARQUES 

ARAUJO, Filiação: Elizangela Marques Araujo, data de nascimento: 

27/05/1996, natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone 65 9 

9269-8108. 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: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR 

os acusados HALISSON DO CARMO DA SILVA e MAYCON DOUGLAS 

MARQUES ARAUJO pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, 

incisos I e II, do Código Penal, com a aplicação da atenuante descrita no 

art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal para ambos os acusados.4. 

Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. RÉU 

HALISSON DO CARMO DA SILVA:a) Circunstâncias Judiciais:A 

culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais, sendo o acusado tecnicamente primário. Não há 

elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. 

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do 

crime não destoam da normalidade para este tipo de crime. As 

consequências do crime foram graves, pois o bem lesado não foi 

recuperado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o 

resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias Legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Presente a circunstância 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código 

Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada 

no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de Diminuição e de 

Aumento de Pena:Inexistem causas de diminuição de pena.Presentes as 

causas de aumento de pena, dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do 

Código Penal, pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Assim, 

em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , elevo a pena aplicando-se 

o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.d) Pena 

Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu HALISSON DO CARMO DA 

SILVA, qualificado nos autos, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo 

legal.e) Regime de Cumprimento da Pena:Ante a pena aplicada ao acusado 

na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal.f) Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição em 

razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com 

grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).4.2. RÉU MAYCON DOUGLAS 

MARQUES ARAUJO:a) Circunstâncias Judiciais:A culpabilidade é comum à 

espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o 

acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir a 
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conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são 

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da 

normalidade para este tipo de crime. As consequências do crime foram 

graves, pois o bem lesado não foi recuperado. O comportamento da vítima 

em nada contribuiu para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 

do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, 

em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias 

Legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Presente 

a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, 

alínea “d”, do Código Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena 

base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).c) Causas de 

Diminuição e de Aumento de Pena:Inexistem causas de diminuição de 

pena.Presentes as causas de aumento de pena, dispostas no artigo 157, 

§ 2°, incisos I e II, do Código Penal, pelo uso de arma de fogo e concurso 

de pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , elevo 

a pena aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao 

patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa.d) Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu MAYCON 

DOUGLAS MARQUES ARAUJO, qualificado nos autos, de 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa no mínimo legal.e) Regime de Cumprimento da Pena:Ante a pena 

aplicada ao acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal.f) Substituição da Pena:Descabe qualquer 

substituição em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido 

cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).5. Deliberações 

FinaisEm razão do regime aplicado aos acusados, expeçam-se os 

competentes ALVARÁS DE SOLTURA em seus favores, devendo os 

mesmos serem colocados imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo não estiverem presos.Com relação aos objetos apreendidos (fl. 

60), declaro o perdimento dos bens uma vez 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.Intime-se a vítima, conforme determinação 

constante no artigo 201, § 2º do Código de Processo Penal.Isento os 

acusados do pagamento das custas e despesas processuais.Eventual 

detração será realizada pelo juízo da execução.Com o trânsito em julgado, 

expeça-se guia para a execução da pena, instruindo-a com as peças, nos 

termos do que dispõe a CNGC.Após, comunique-se a condenação via 

sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 04 de maio de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz 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, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 25 de junho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 432035 Nr: 7916-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MARTINS PINHEIRO, 

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120

 Intimar o Advogado de Defesa do Réu para juntar, aos autos do processo 

código nº 432035, a procuração outorgada ao mesmo, bem como para que 

informe o endereço em que réu poderá ser citado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408743 Nr: 13445-54.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CRISTIANO PACIFICO, ÉRIKA 

BARCELAR SANTANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFFERSON CRISTIANO PACIFICO, Cpf: 

05446463129, Rg: 24544566, Filiação: Marli Passifico, data de nascimento: 

16/03/1994, brasileiro(a), natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro(a), lavador 

de carros/ desempregado, Telefone 9207-7352. 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: e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a 

denúncia de fls. 04 e 05, dos autos, para:a)absolver a denunciada Érika 

Barcelar Santana da Costa, já qualificada nos autos, do crime de 

receptação simples, com fundamento no art. 386, inciso V do Código de 

Processo Penal, por entender que não foram produzidas provas 

suficientes de que ela tenha concorrido para a infração penal;b)condenar 

o acusado Jefferson Cristiano Pacífico, devidamente qualificado no feito, 

nas penas do artigo 180, caput, c/c art. 61, ambos do Código 

Penal.Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 

individualização e dosagem da pena do Acusado Jefferson Cristiano 

Pacífico.IV - DA DOSIMETRIA DA PENA:Atenta às circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59, do Código Peal, bem como estribada no princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do 

réu Jefferson Cristiano Pacífico, nos seguintes termos:4.1 – 

Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:Da culpabilidade: concluo que 

a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros 

esperados para o delito cometido;Dos antecedentes: o Acusado possui 

folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas, já tendo 

sofrido pelo menos duas condenações transitadas em julgado, anteriores 

aos fatos narrados na denúncia, pelas quais cumpre pena no Processo 

Executivo de Pena unificado cód. 366092, conforme esclarecido no item III, 

acima. Contudo, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem, levarei em 

consideração, nesta etapa, como maus antecedentes tão somente a 

condenação mais antiga, deixando a mais recente para ser apreciada na 

etapa seguinte.Sobre a possibilidade de se utilizar condenações distintas 

como maus antecedentes, nesta fase e como reincidência na segunda 

fase vejam os seguintes julgados:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. Furto simples. Reincidência. Bis in idem. Não ocorrência. 

Diversidade de condenações definitivas. Majoração justificada e dentro 

dos limites discricionários do juiz. Concurso da agravante da reincidência 

e da atenuante da confissão espontânea. Pretensão à compensação. 

Inviabilidade. Ordem denegada. Recurso não provido. 1. Ao fixar a 

pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante levou em 

conta os maus antecedentes ostentados pelo réu e, na etapa seguinte, 

majorou a pena em virtude da reincidência, considerando a existência de 

mais de uma condenação definitiva. Não há falar em dupla valoração do 

mesmo fato, portanto. 2. Nos termos do art. 67 do Código Penal, no 

concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite 

indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a 

agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão 

espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. 

Precedentes. 3. Recurso não provido. (sem grifo no original) (STF - RHC 

110727, Relator:Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 

17/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091. Divulgação 09/05/2012. 

Publicação 10/05/2012)APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – 

CRIME IMPOSSÍVEL – DELITO COMPLEXO – EXECUÇÃO INICIADA – BIS IN 

IDEM – ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES DIVERSAS – 

RECURSO DESPROVIDO. ‘Tratando-se o crime de roubo de delito 

complexo, tem-se por iniciada a execução tão-logo praticada a violência 

ou grave ameaça à vítima. O fato de inexistir bens materiais em poder da 

vítima, não desnatura a ocorrência do crime em sua modalidade tentada. 

(STJ, HC n° 201.677/DF)’. ‘Resta afastada a alegação de bis in idem 

quando evidente que a apreciação de mais de uma condenação definitiva 

foram utilizadas para fixar a pena-base e aplicar a agravante relativa à 

reincidência. (TJMT, AC nº 34640/2010)’. (sem grifo no original) (TJMT - 
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Apelação Criminal n. 88373/2012. DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 16/10/2013, Data da publicação 

no DJE 21/10/2013.)Da conduta social: De acordo com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser 

sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, 

elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua 

valoração; Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade 

do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; Dos 

motivos do crime: os motivos do crime não foram outros senão levar uma 

vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já 

foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção dos 

tipos e definição das respectivas penalidades.Das circunstâncias do 

crime: as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de 

receptação.Das consequências do crime: as consequências não foram 

danosas já que os bens receptados foram restituídos à vítima.Por tais 

motivos, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal, ou seja, em UM ANO 

E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE TREZE DIAS-MULTA e o 

dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Diante do reconhecimento da agravante da reincidência, 

aumento a pena EM TRES MESES, e diante do fato de não ter sido 

reconhecida qualquer atenuante em favor do Acusado, a pena totaliza em 

UM ANO E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZESSEIS 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Não foi reconhecida qualquer outra 

causa de diminuição ou aumento de pena.Diante disso, nos termos do 

artigo 33, §§ 1º, “b” e 3º, do Código Penal, e com fundamento no art. 387, 

§ 2º do Código de Processo Penal, determino o regimesemiaberto para o 

início do cumprimento da pena.Deixo de aplicar a substituição de pena nos 

termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, ditado pela Lei 

9.714/98, haja vista o acusado ser reincidente nessa prática 

delituosa.Após o trânsito em julgado desta decisão proceda-se às 

comunicações de praxe (Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria do TJMT), expedindo-se a Guia de Recolhimento para a 

formação do Processo Executivo de Pena e posterior remessa ao Juízo da 

Vara de Execuções Penais e arquivem-se os presentes autos, conforme 

determinações constantes na CNGC.Diante das dificuldades financeiras 

do Acusado, que foi assistido pela Defensoria Pública, dispenso-o do 

pagamento das custas processuais.Diante do fato de não se ter 

realização avaliação do prejuízo sofrido pela vítima, mormente pelo fato de 

a motocicleta ter sido restituída à vítima, deixo de arbitrar a Reparação de 

Dano prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.Quanto às 

apreensões, se houver, cumpram-se os artigos 1.478 a 1.480 da CNGC 

restituindo as de origem lícita e comprovada a propriedade ou se decorrido 

o prazo de 90 dias do trânsito em julgado sem qualquer pedido, cumprir o 

disposto no art. 123 do Código de Processo Penal, destruindo-se as de 

valores insignificantes.Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara Criminal, no 

feito de código número 366092, informando o resultado desta sentença, 

para as providências que o Magistrado entender pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 

20 de outubro de 2017.

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, DANIELLE PRUDENTE 

DE MELLO, digitei.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 514420 Nr: 6932-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DAVID DA SILVA PEDROSA, IZAIAS 

FLORIANO DA SILVA NETO, PAULO MARCELO SCHUK ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BATISTA DA SILVA 

- OAB:7697/MT

 Processo crime nº 6932-65.2018.811.0042

Vistos etc,

Considerando que não há hipóteses de absolvição sumária e, tendo em 

vista os pedidos de revogação de prisão preventiva, formulados em favor 

dos acusados, verifico a ausência de modificação fática, razão pela qual 

mantenho na íntegra a decisão que decretou as prisões preventivas e 

indefiro os pedidos.

Assim, designo o dia 24/07/2018 às 14h00min para audiência de instrução 

e julgamento.

 Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de junho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 326358 Nr: 6048-46.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MONTEIRO PONTES, JORGE JOSÉ DE 

FRANÇA, FABRICIO MONTEIRO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:OAB/MT 6703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta para realização de audiências de 

réu preso, redesigno o dia 31/10/2018 às 14h45min para audiência de 

instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158624 Nr: 5980-67.2010.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Arquivamento em Representação 

C r i m i n a l - > R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

CEREAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARIADNE MARTINS 

FONTES, para devolução dos autos nº 5980-67.2010.811.0042, Protocolo 

158624, 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): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 450083 Nr: 27097-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 intimar a Dra.Leidineia Katia Bosi OAB/MT14.981,para audiência de 

Instrução e Julgamento redesignada para o dia 09 de outubro de 2018, às 

15h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 405923 Nr: 10485-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSFL, RLGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER DOSS - OAB:13.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 Intimar o Dr.Sergio Batistela OAB/MT 9155, advogado da ré:Emanuely de 

Sousa Felix e Lucena e a Dra.Joseílde Soares Caldeira OAB/15236, 

advogada doréu Rafael Lucena Gaunade Almeida, para o interrogatório da 

ré: EMANUELY DE SOUSA FELIX LUCENA, esta designado para o dia 05 

de julho de 2018, às 14h10 min, na 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Ribeirão Preto-SP, autos de Carta Precatória 0000193-25.2018.8.26.0506.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 430092 Nr: 5658-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID COSTA DE OLIVEIRA, JOSIMAR GOMES 

AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO 

- OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 24/10/2018 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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 434557 Nr: 10714-51.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SANTANA LEITE, PAULO RICARDO 

APARECIDO SILVA DO NASCIMENTO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 INTIMAR A DR. ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB/MT 12.586 E 

DR. PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB/MT 18.188, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 15:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 419094 Nr: 24425-60.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRFDS, CPDS, JPDA, ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB:19494/MT

 INTIMAR O DRº CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, 

OAB/MT 19.794, PARA QUE SE MANIFESTE EM 48 (QUARENTA E OITO) 

HORAS SE ELE PATROCINARÁ A DEFESA DO ACUSADO CRISTIANO 

PEREIRA DE SOUZA, TAMBÉM NESTE PROCESSO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 431660 Nr: 7443-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILADS, AATF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, RODRIGO BATISTA DA SILVA - 

OAB:7697/MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 "Notifique-se a douta advogada Jackeline M. M. Pacheco a juntar nos 

autos, no prazo de 5 dias a procuração, bem como para assinar o 

substabelecimento de fls. 324.(...)"

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 402295 Nr: 6598-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON DE JESUS, SEBASTIANA ROSA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Erivelton de Jesus, Rg: 190.86.431 Filiação: Edair de 

Jesus Lete e Darlete Rodrigues de Moraes, data de nascimento: 

07/04/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante pintor, 

Endereço: Rua General Irineu (Ou Pirineus) de Souza, N° 61, Beco, Bairro: 

Duque de Caxias, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO DO (S) RÉU (S) acima qualificado (s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da inicial:"(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia ERIVELTON DE JESUS , como incurso no artigo 33, caput, da Lei 

n° 11.343/2006, c/c artigo 29, caput, do Código Penal.

Decisão/Despacho:Vistos em correição.Notifiquem-se os acusados para 

oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no 

artigo 55, da Lei n° 11.343/2006.Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de 

Justiça for notificar os denunciados, o mesmo deve perguntar-lhes se 

possuem condições financeiras a fim de constituir advogado, e sendo 

negativa referida pergunta, ser-lhe-ão, desde já, nomeada a Defensora 

Pública que oficia junto a esta Vara para patrocinar a defesa dos mesmos, 

devendo, se necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.Defiro os 

requerimentos apresentados pelo representante do Ministério Público às 

fls. 103/104. Quanto aos suspeitos Renato de Queiroz Marcondes, Phellipe 

Bruno de Lima e Michaell Douglas Santos Pedroso, por não haver indícios 

de suas participações no crime de tráfico de drogas supostamente 

praticados pelos réus, ACOLHO o parecer ministerial, de modo que 

determino o ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial em relação aos referidos 

investigados, ressaltando, contudo, a hipótese do artigo 18, do Código de 

Processo Penal.Procedam-se as devidas baixas e comunicações em 

relação aos investigados.Após a apresentação da resposta, venham-me 

os autos conclusos para deliberação.Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Márcia Danielly da Luz Montania

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513786 Nr: 6371-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR CESAR NORONHA - 

OAB:15391

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pelas partes.

 Declaro encerrada a instrução processual, de modo que determino que 
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encaminhem-se os autos para Ministério Público para que apresente as 

alegações finais no prazo legal, e após à defesa.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513786 Nr: 6371-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR CESAR NORONHA - 

OAB:15391

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 509654 Nr: 2409-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISA FERNANDA SOUZA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pelas partes.

 Declaro encerrada a instrução processual, de modo que determino que 

encaminhem-se os autos para Ministério Público para que apresente as 

alegações finais no prazo legal, e após à defesa.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 509654 Nr: 2409-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISA FERNANDA SOUZA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 520560 Nr: 12635-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:OAB/MT 6395B

 I. Designo a audiência de instrução para o dia 13.08.2018, primeira data 

livre na pauta, às 14 horas e 55 minutos.

II. Informe o juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 521405 Nr: 13447-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON DA SILVA ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina de Souza Cintra - 

OAB:OAB/SP 373048

 Autos n. 13447-19.2018.811.0042.

I. Considerando que não houve tempo hábil para o cartório cumprir o ato 

redesigno a audiência de interrogatório para o dia 06.08.2018, primeira 

data livre na pauta, às 16 horas e 50 minutos.

II. Informe o juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 411436 Nr: 16195-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VINÍCIOS RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031

 VISTOS ETC.

Analisando o julgado e os embargos de declaração manejados pela 

defesa (fls. 316/318), conclui-se que o recurso não deve prosperar.

Neste contexto, observa-se que não há nenhuma determinação para que 

o tratamento do réu seja realizado em Cuiabá.

Inobstante, nada impede que a defesa pleiteie ao Juízo da Execução para 

que o tratamento do autor seja realizado em Goiânia.

Ademais, no que tange à restrição para direção de veículo automotor, 

infere-se que a intenção da defesa é modificar a decisão guerreada, o 

que não deve ser admitido pela via eleita.

Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração tem a 

finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso 

adequado.

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

Intimem-se.

Cumpra-se integralmente a sentença exarada.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 143346 Nr: 19529-81.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA PESSOA, ELINTON LUIS 

FRANCIOLI DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILTON FAUSTINO DE 

AQUINO - OAB:4589-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO D PARTE REQUERIDA, para 

ciência da audiência designada pela 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, 

nos autos da Carta Precatória n. 9912-43.2018.811.0055, pra o dia 

29/08/2018, às 15h50m, com a finalidade de proceder a oitiva das 

testemunhas José Francisco Oliveira e Rogerio Sávio da Silva, para que o 

causídico acompanhe a audiência no Juízo Deprecado, caso contrário, a 
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ré deverá firmar declaração de impossibilidade de custear a ida do 

advogado àquele Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 9541-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA, GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - 

OAB:14289

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para 

ciência da audiência designada pela 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, 

nos autos da Carta Precatória n. 10168-83.2018.811.0055, pra o dia 

22/08/2018, às 16h30m, com a finalidade de proceder a oitiva das 

testemunhas Erivelton José Ferreira e Terezinha Aparecida de Almeida, 

para que o causídico acompanhe a audiência no Juízo Deprecado, caso 

contrário, a ré deverá firmar declaração de impossibilidade de custear a 

ida do advogado àquele Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 126971 Nr: 14240-07.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOO, RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

Tendo em vista ausência das testemunhas Anderson Luiz da Silva, Jabes 

Lira Souza de Lima, Antônio João da Silva Ribeiro, Heber Rodrigues de 

Sousa e Emerson Aquino de Santana, DESIGNO sessão visando as suas 

inquirições e interrogatórios para o dia 3.12.2018 às 13h30min.

CONCEDO o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312250 Nr: 10604-28.2011.811.0042

 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): VALMIR ESTEVAM RAMPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que, após a instalação da ação penal, o réu foi promovido 

à 2º tenente, deverá ser julgado pelo Conselho Especial de Justiça, razão 

pela qual ACOLHO o pedido das partes, dispenso o Conselho Permanente 

e procedo ao sorteio do Conselho Especial de Justiça (Art. 27, I, da Lei 

8457/92).

Em seguida, procedeu-se ao Sorteio dos Juízes Militares que comporão o 

Conselho Especial de Justiça desta ação penal, sendo sorteados os 

seguintes nomes:

 JUÍZES MILITARES TITULARES: TEN CEL BM Paulo Correa Rodrigues, CAP 

PM Saulo Pelegrini Monteiro, CAP BM Karina Matos de Oliveira, CAP PM 

Monalisa Marcielle Furlan Toledo.

JUÍZES MILITARES SUPLENTES: TEN CEL PM Fábio Marcio de Souza, CAP 

PM João Fernando de Souza Assunção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 7990-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA, 

ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessa de seus ADVOGADOS para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT, em 21/6/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183454043, 81120183454044 e 81120183454045, com a finalidade 

de inquirição das testemunha arroladas pelo Ministério Público, PABLO 

DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, ONETE DE SOUZA PEREIRA, LUANA 

ALVES, AELINTON PEREIRA DE SÁ e DEUSDETE PEREIRA DOS SANTOS, 

bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156406 Nr: 3756-59.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS PEIXOTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA JUSTIÇA 

MILITAR

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3756-59.2010.811.0042 – ID 156406

 ESPÉCIE: Ação Penal – Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 RÉU(S): Jonatas Peixoto Lopes

 PESSOA A SER INTIMADA: JONATAS PEIXOTO LOPES, Brasileiro, 

Solteiro, natural de Anápolis-GO, filiação: Sonimar da Silva Lopes e Maria 

Aparecida Peixoto Lopes, Endereço: Local incerto e não sabido. 

Telefones: (65) 9-9268-0600 ou (65) 3682-4409..

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, constituir novo patrono, tendo em vista a renúncia da 

advogada às fls. 168/169, ficando advertido de que, não o fazendo, a sua 

defesa ficará a cargo da Defensoria Pública, a qual desde já fica 

nomeada, caso permaneça em silêncio. 2) INTIMAÇÃO DO RÉU, para 

comparecer em SESSÃO DE INSTRUÇÃO, designada para o dia 30 de 

agosto de 2018, às 13h30min, referente aos autos da ação penal em 

epígrafe que será realizada no Juízo da 11ª Vara Criminal, Fórum de 

Cuiabá.

DECISÃO/DESPACHO 1 (fls.173): “(...) VISTOS, ETC. Tendo em vista que a 

intimação da testemunha Alex restou infrutífera, REDESIGNO para o dia 

30.8.2018, às 13h30min, sessão de instrução visando sua oitiva. Tendo 

em vista a renúncia da advogada do réu à fl. 168, intime pessoalmente o 

acusado para constituir novo patrono, no prazo de 5 dias, sob a 

advertência de que não o fazendo, a sua defesa ficará a cargo da 

Defensoria Pública, a qual desde já nomeio no caso de silêncio do 

acusado. Às providências.”

DESPACHO 2 (fls.184): “VISTOS ETC. Tendo em vista as certidões de fls. 

180 e 182, intime-se o réu por meio de edital, com prazo de 20 dias, para o 

ato designado e para que, no prazo de 5 dias, constitua novo patrono. 

Conste expressamente a advertência de que, na falta de manifestação ou 

comparecimento, o processo seguirá à revelia (art. 292 CPPM) e com 

patrocínio da Defensoria Pública (fl. 173). Ciência a Defensoria Pública. 

Não encontrada a testemunha Alex, manifeste-se o Ministério Público. 

Ademais, expeça-se o necessário para a realização do ato aprazado à fl. 

173. Às providências.”

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) Caso 

não constitua novo(a) advogado(a), sua defesa ficará a cargo da 
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Defensoria Pública, a qual desde já fica nomeada. c) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

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, Thais Matsuoka da Silva 

Ratis, Gestora Judiciária, digitei.

Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018.

THAÍS MATSUOKA DA SILVA RATIS

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 308975 Nr: 6150-05.2011.811.0042

 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): GEORGE DOUGLAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 VISTOS ETC.

DECLARO encerrada a instrução processual.

Abram-se vistas às partes para manifestarem se têm diligências a 

requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 123062 Nr: 16335-73.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18.049

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência da Informação recebida e juntada as fls. 315 a 320:

"Informação recebida da Vara Única da comarca de Rosário Oeste-MT 

(malote digital CR 81120183456608, 81120183456609, 81120183456610, 

81120183456611 e 81120183456612) que foi redesignada audiência para 

o dia 19 de junho de 2018, às 15h15min, para inquirição da testemunha 

arrolada pelo Ministério Público, IZOLINA DA SILVA ALMEIDA, nos autos 

de Carta Precatória nº 1220-27.2018.811.0032, código 81247", para 

querendo acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 498242 Nr: 37386-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CARDOSO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Conceda-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 499597 Nr: 38695-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-A, VANIA DOS SANTOS 

- OAB:11332/MT

 Vistos etc;

Ante a insistência manifestada pelo Ministério Público à fl.30, redesigno 

audiência para o dia 03 de Julho de 2018, às 15h30.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Maio de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 674-93.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCELO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB/MT 6.486 - OAB:, DRª. REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - 

OAB-MT 17.983 - OAB:, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - 

OAB:OAB/MT 17.983

 Vistos etc;

Diante da Portaria n° 629/2018-PRES, que estabelece mudança no horário 

de expediente no dia 27.06.2018 (fl.322), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de Julho de 2018, às 15 horas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 72544 Nr: 6268-88.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, Rodrigo Pierazzo Aparecido da Silva - 

OAB:159771

 Vistos;

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público 

imputou ao denunciado Lúcio da Silva Júnior a prática do delito descrito no 

art. 121, § 2º, incisos I, c/c o art.14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o regular processamento do feito, o acusado foi pronunciado nos 

termos legais apontados na denúncia, consoante r. decisão de fls. 

298/300.

Irresignado com a decisão, a defesa do acusado apresentou Recurso em 

Sentido Estrito, cujas razões aportaram às fls. 306/313, pugnando pelo 

provimento do recurso para reformar a decisão de 1º grau e 

despronunciar o recorrente, reconhecendo-se a excludente de ilicitude do 

instituto da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a impronúncia, 

operando a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o 

delito previsto no art.129 do CP.

Reexaminando a r. decisão recorrida por força do disposto no artigo 589 

do Código de Processo Penal, concluo que não deve haver modificação do 

decisum, porquanto, a despeito das razões expostas pelo recorrente, 

inegável que foram apreciadas as questões invocadas pelas partes, bem 

como externados os motivos do convencimento do julgador quanto às 

teses apresentadas, notadamente as questões atinentes à materialidade 

do fato e aos indícios de autoria do recorrente, bem como a inexistência 

da excludente de ilicitude do instituto da legítima defesa e a 

desclassificação do delito.

Assim, em sintonia com o pronunciamento ministerial, MANTENHO 

INALTERADA a decisão de pronúncia de fls. 298/300, pelos fundamentos 
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fáticos e jurídicos nela expostos, determinando, em consequência, a 

remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, observando-se os 

procedimentos de praxe.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 418764 Nr: 24053-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNÇÃO, 

ESTEVÃO PEREIRA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5.301, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT, 

RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12368-B/MT

 (...) Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)Ademais, não 

verifico a demonstração de prejuízo ao réu pela antecipação de provas, 

tendo em vista que é garantido ao mesmo inclusive, a reinquirição de 

testemunhas que entender necessária, bem como a ele será permitido 

arrolar as testemunhas que entender pertinentes quando tomar 

pessoalmente o conhecimento desta ação penal. Inobstante, há que se 

considerar, ainda, que a denúncia foi ofertada em face de 02 (dois) 

acusados, sendo certo que Estevão Pereira Freire já apresentou sua 

defesa às fls. 226/227, necessitando assim prosseguir com a marcha 

processual normal. Pelas razões acima expostas é que entendo 

necessária a antecipação de provas, de modo que designo audiência para 

o dia 11 de outubro de 2018, às 14 horas a fim de proceder a oitiva das 

testemunhas arroladas pelas parte e mediante a presença da douta 

Defensora Pública a qual fica desde já nomeada para patrocinar a defesa 

do acusado Marllon Taylor Bitts de Assunção, uma vez que citado por 

edital ainda não constituiu advogado. 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.Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 

09 de maio de 2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 156487 Nr: 3836-23.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 Autos Código 156487

 Vistos,

Trata-se de apreciar embargos de declaração opostos pelo Ministério 

Público (fls. 313/315).

O e. representante ministerial aponta o erro material deste Juízo no que 

tange à uma das qualificadoras, posto que fora consignado no dispositivo 

o reconhecimento de modo diverso da hipótese invocada pelo mesmo e 

mantida no fundamento da decisão.

 Compulsando estes autos, verifico que a pretensão punitiva foi julgada 

procedente na íntegra (fls. 307/312) para pronunciar o acusado pela 

prática do delito previsto no art. 121, § 2° incisos II e IV do Código Penal.

No entanto, verifico que o reconhecimento das qualificadoras devidamente 

fundamentadas na decisão foram as hipóteses previstas nos incisos I e IV 

do § 2° do art. 121 do Código Penal.

 Assim, diante do erro material constatado, conheço dos embargos de 

declaração opostos às fls. 313/315 e dou-lhe provimento para retificar 

somente a parte dispositiva da decisão embargada e PRONUNCIAR, com 

fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado:

ADEMILSON COSTA DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos, 

como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, I e IV do Código 

Penal a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.

Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se pessoalmente o acusado.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 446430 Nr: 23368-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PISCKE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ, DR. ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB-MT 8125, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, APRESENTE 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405767 Nr: 10340-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NASCIMENTO 

RAMALHO - OAB:, DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - OAB:24405/MT

 Vistos etc;

Ante a insistência manifestada pelo Ministério Público à fl.338, designo o 

dia 13 de Julho de 2018, às 15 horas, para a oitiva das testemunhas 

faltantes.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Junho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 498270 Nr: 37411-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JORGE PRADO DE 

CAMARGO LIBOS - OAB:, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT

 Autos Código 498270

 Vistos,

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público 

imputou ao denunciado Gabriel Almeida Mancinelli a prática do delito 

descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Após o regular processamento do feito, o acusado foi pronunciado nos 

termos legais apontados na denúncia, consoante r. decisão de fls. 

321/329.

Irresignado com a decisão, a defesa do acusado apresentou Recurso em 

Sentido Estrito, cujas razões aportaram às fls. 335/340 pugnando pelo 

provimento do recurso para reformar a decisão de 1º grau por entender a 

ausência de provas acerca da autoria do delito.

 Reexaminando a r. decisão recorrida por força do disposto no artigo 589 

do Código de Processo Penal, concluo que não deve haver modificação do 

decisum, porquanto, a despeito das razões expostas pelo recorrente, 

inegável que foram apreciadas as questões invocadas pelas partes, bem 

como externados os motivos do convencimento do julgador quanto às 

teses apresentadas, notadamente as questões atinentes à materialidade 

do fato e aos indícios de autoria do recorrente, bem como à existência das 

qualificadoras.

Assim, em sintonia com o pronunciamento ministerial, MANTENHO 

INALTERADA a decisão de pronúncia de fls. 321/329, pelos fundamentos 

fáticos e jurídicos nela expostos, determinando, em consequência, a 
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remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, observando-se os 

procedimetos de praxe.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de junho 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.: 342925 Nr: 2935-50.2013.811.0042

 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): MAIONE MOREIRA DA SILVA, WELDER 

FERNANDO CLARA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT, WENDER SILVA ARAUJO - OAB:16477

 Vistos, etc.

Em tempo e verificando o erro material constante na disposição final da r. 

sentença de fls. 176/206, DETERMINO sua retificação para onde se lê 

"CONDENADO o réu WELDER FERNANDO CLARA DO AMARAL nas 

sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 

10.826/03, com pena definitiva fixada em 06 (seis) anos reclusão e 01 

(um) ano e 03 (três) meses de detenção e 615 (seiscentos e quinze) 

dias-multa, com estabelecimento do regime inicial no FECHADO e negado o 

direito de recorrer em liberdade" leia-se:

 "CONDENADO o réu WELDER FERNANDO CLARA DO AMARAL nas 

sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 

10.826/03, com pena definitiva fixada em 06 (seis) anos reclusão e 01 

(um) ano e 03 (três) meses de detenção e 615 (seiscentos e quinze) 

dias-multa, com estabelecimento do regime inicial no FECHADO e 

PERMITIDO recorrer em liberdade;"

No mais, cumpra-se referida sentença.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503871 Nr: 42902-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, 

RENATO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128, LUCAS ARRAIS CORREA - OAB:19128/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ bem como, de conformidade com a 

determinação dada em audiência, folhas 159/160, intimo o advogado da 

defesa dos acusados para, em três dias, apresentar seus memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 518686 Nr: 10906-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Em que pese a determinação proferida à fl. 27, denota-se que o acusado 

JEFERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS compareceu espontaneamente 

perante a Secretaria desta Vara Especializada nesta data (certidão retro), 

oportunidade que se prontificou a ser interrogado.

Destarte e visando o cumprimento do ato deprecado, REVOGO a r. 

decisão de fl. 27 e, consequentemente, DESIGNO o dia 03/07/2018, às 

14:50 horas, para colheita do interrogatório do réu JEFERSON CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS, devendo referido acusado ser intimado acerca da referida 

audiência no balcão da escrivania.

No mais, comunique-se o Juízo Deprecante, observando o disposto nos 

arts. 1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 492445 Nr: 31824-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL NEVES TRINDADE, ALEXANDRE 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o advogado da defesa de 

Maxuel Neves Trindade para, no prazo legal, apresentar defesa preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 522979 Nr: 15004-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO SILVA PEREIRA, HELLEN 

PRISCILA CARVALHO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O

 Nos termos do Prov. 52/2007/GJ, intimo o advogado da defesa de Hellen 

Priscila Carvalho Nascimento para, no prazo legal, de conformidade com a 

determinação de folhas 90/92, manifestar-se acerca do laudo psicossocial 

de folhas 96/98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 522979 Nr: 15004-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO SILVA PEREIRA, HELLEN 

PRISCILA CARVALHO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O

 Em vista disso e visando obter maiores informações acerca efetivo 

exercício dos cuidados maternos da acusada HELLEN PRISCILA 

CARVALHO NASCIMENTO em relação aos menores, por ora, DEIXO de 

analisar o pedido de prisão domiciliar e DETERMINO, por primeiro, que seja 

realizado pela equipe do Serviço Social do Fórum da Capital o LAUDO 

SOCIAL, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual deverá responder 

preferencialmente os seguintes questionamentos e elucidar a 

circunstância abaixo:1 – Considerando que os menores são devidamente 

registrados pelo pai biológico, qual a modalidade de guarda exercida com 

relação aos mesmos e quem é o responsável de fato/judicialmente?2 – Os 

menores sempre residiram com a requerente? No momento, os menores 

residem com quem?3 – No período em que a acusada Hellen Priscila 

Carvalho Nascimento viajou para o Mato Grosso do Sul, os seus filhos 

menores ficaram sob os cuidados de quem? E agora, durante sua prisão, 

que está cuidando dos infantes?4 – O pai biológico dos menores é 

presente na sua criação/educação?5 – Os avós maternos e/ou paternos 

dos menores são presentes na sua criação/educação?6 – Existe 

informação a respeito de eventual causa de suspensão ou destituição do 

poder familiar da requerente?7 – Colheita de informações com vizinhos 

e/ou estabelecimento de ensino em que os menores estiverem 

matriculados, de modo a melhor elucidar o relacionamento dos mesmos 

com a requerente.Para tanto, expeça-se o necessário, instruindo o ofício 

com cópia dos documentos de fls. 58/61 e dos endereços existentes nos 

autos com relação à acusada HELLEN PRISCILA, para fins de realização 

da investigação social.Com o laudo nos autos, dê-se nova vista dos autos 

ao MP e à Defesa, retornando-me, em seguida, conclusos.Expeça-se o 
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necessário.Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 492445 Nr: 31824-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL NEVES TRINDADE, ALEXANDRE 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O

 Vistos em correição.

Antes analisar os requerimentos formulados pelo Ministério Público e 

determinar a notificação dos denunciados, tendo em conta a instauração 

do Incidente de Insanidade Mental com relação ao réu LUIZ FELIPY DE 

PORTUGAL ARRUDA DIAS nos autos do APFD de Cód. 488825, 

DETERMINO que seja feito o desmembramento destes autos com relação 

ao mesmo, com posterior apensamento do referido AFPD e do incidente de 

insanidade.

Feito isso, volte-me o presente feito concluso.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 501713 Nr: 40757-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264, Murilo Massoli Leirião - OAB:21.405, Reverton Barbosa 

de Rezende - OAB:17742/E

 INTIMAR OS ADVOGADOS IVO FERREIRA DA SILVA OAB/MT 14.264, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO OAB/MT 21.405 e REVERTON BARBOSA DE 

REZENDE OAB/MT 17742/E DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 

05/09/2018 ÀS 15H00MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304521 Nr: 2264-95.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMIRO PEDROSO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:MT 8403

 INTIMR O ADVOGADO MAX ALEI GOULAT OAB/MT 8403 DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 05/09/2018 ÀS 

13H00MIN, BEM COMO PARA QUE TOME CONHECIMENTO QUE FOI 

EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA PARA INTERROGATÓRIO DO RÉU NA 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE-MT.

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.: 491955 Nr: 31350-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, LERIA 

DA SILVA TELES, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, EVERTON RIBEIRO 

CAVALCANTE, EDILSON ORMENEZE, GREISIELE LEITE MOREIRA, ROSENI 

ORMENEZE, VILSON ORMENEZE, LIVERTINA FRANCISCA GOMES, 

RENATO FERREIRA, ADRIANA SOUZA AMORIM, ALINE THALYA CHAVES 

BEZERRA, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, VALDOMIRO PINHEIRO DE 

JESUS, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, EDMAR ORMENEZE, 

CARLOS ALBERTO PEREIRA, LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE, 

MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER DA SILVA MOURA, 

RONEY COSTA ARRUDA, WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, 

ALEXANDRE PINHO DA SILVA, RENAN PIRES DOS SANTOS, RUTE 

OLIVEIRA SILVA, EUDORA NOVAES XAVIER, ACLECIO DE PAULA SILVA, 

VANEY PEDROSO DE ALMEIDA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, SIMONE 

SOUZA TEMPONI, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ADÃO RIBEIRO NETO, 

JULIANO GOMES DA SILVA, ROSANA ORMENEZE, KAYRO VINICIUS 

FERRAI RIBEIRO, ALEX DA SILVA MARQUES, LUCAS TEODORO 

EVANGELISTA DA CUNHA, JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA, 

WELLINGTON MARIANO DA SILVA, FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES 

BASTOS, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, FRANCIELE MAZIERO 

BARQUEIRO, EDER GIOVANI LAVAGNOLI, RHANIEL VICTOR DA SILVA 

GONÇALVES, ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, IGOR DO ROSARIO 

SILVA, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, 

IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR, JHONNY SOUZA LIRA, DAIANA 

RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO, VICTORIA DE SOUZA 

BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6771, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, DAIANY 

CEBALHO CORREA BARBOSA - OAB:19634/O, DEFENSORIA PUBLICA - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:9528/MT, FABIO DIAS 

FERREIRA - OAB:14548/MT, FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA - 

OAB:2093-RO, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599, JOÃO 

OTONIEL DE MATOS - OAB:2825/MT, JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT, JOSE ASSIS DOS SANTOS - OAB:2591, JOSÉ CARLOS 

PINTO - OAB:2286/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT, 

JULIANA MAIA RATTI - OAB:3.280, LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - OAB/MT 5.340 - 

OAB:5.340, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARIANA 

BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:21874, MAXWELL PASIAN CERQUEIRA 

SANTOS - OAB:6.685-RO, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860, OZAIR 

SILVA PROTO - OAB:4571/A, PATRICIA GABRYELLE ALVES - 

OAB:20878/O, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356, Tais 

Cristina Freitas e Silva - OAB:23396/0/O, THIAGO APARECIDO 

MENDES ANDRADE - OAB:OAB/RO 9.033, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 

18 de julho de 2018, às 14:00 horas, onde serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, na sede deste Juízo, INTIMAR a defesa dos 

acusados, da decisão de fls. 3676/3677, que manteve a prisão preventiva, 

domiciliar e as cautelares diversas impostas aos réus; INTIMAR a defesa 

de Carlos Henrique Pereira Vargas da decisão de fls. 3722/3723, que 

manteve a prisão preventiva decretada indeferindo o pedido de revogação 

da prisão preventiva do acusado; INTIMAR ainda as defesas da expedição 

de cartas precatórias para as comarcas de Araucária/PR; Juína/MT; 

Ariquemes/RO; Rondonópolis/MT; Nortelândia/MT e Barra do Bugres/MT, 

com a finalidade de intimar os réus que lá se encontram, da audiência 

designada para a data acima mencionada, para que possam acompanhar 

o cumprimento da missiva no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 302425 Nr: 207-07.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANTANA, 

ABRAÃO FERNANDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT

 Ação Penal nº 207-07.2011.811.0042
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 ID: 302425

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a Segunda Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu acordão 

desprovendo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu 

Domingos Savio Alberto Santana.

Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Após, expeçam-se guias de recolhimento, encaminhando-as ao Juízo de 

Execução Penal competente, nos termos do acórdão de fls. 508/515.

 Por fim, ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e 

baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 439009 Nr: 15482-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER SEBASTIÃO DE LIMA QUINTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Dê-se ciência às partes do retorno dos autos

Expeça-se guia de Execução Penal, observando as modificações 

constantes no acórdão de fls. 229/237.

Após, ao arquivo, procedendo-se as anotações, comunicações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 510240 Nr: 2939-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Wainer 

Willians de Figueiredo Fortes, OAB/MT 14614, da audiência de inquirição 

da testemunha João Eduardo Silva, redesignada para o dia 17 de julho de 

2018, às 15:00 horas, na sede deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 525209 Nr: 17157-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SOUZA FERREIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:6.591

 AUTOS N°. 17157-47.2018.811.0042

ID. 525209

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 25/07/2018, às 14:30 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 informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 526234 Nr: 18147-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON VOLCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANTÔNIO 

BALBUINO - OAB:9574-MS, YASMIN SOUZA - OAB:16.910-MS

 AUTOS N°. 18147-38.2018.811.0042

ID. 526234

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 25/07/2018, às 15:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição das testemunhas indicadas na presente missiva.

Intimem-se/requisitem-se, conforme o caso, as testemunhas para 

comparecerem a audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 526671 Nr: 18647-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Yamamoto Paulo - 

OAB:OAB/DF 38007, Pedro Inácio Moraes de Oliveira - OAB:OAB/DF 

34538

 AUTOS N°. 18647-07.2018.811.0042

ID. 526671

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 25/07/2018, às 16:00 horas, para realização de audiência 

para inquirição das testemunhas indicadas na presente missiva.

Intimem-se/requisitem-se, conforme o caso, as testemunhas para 

comparecerem a audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos
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 Cod. Proc.: 459613 Nr: 37039-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - 

OAB:14961, UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - OAB:2528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Fontoura Sampaio 

Faria - OAB:6.469

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido retro, posto que razoável, considerando que o presente 

litígio versa sob pensão alimentícia dos filhos menores e que o dever de 

assistência aos mesmos é de responsabilidade solidária dos genitores.

Desta forma, OFICIE-SE à Receita Federal para que forneça as duas 

últimas declaração de imposto de renda da autora, bem como OFICIE-SE à 

Empresa empregadora da requerente (EMPRESA OUTZ - AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE - Av. Cuiabá, nº 1332, Centro, Sala 304, Rondonópolis/MT), 

requisitando a informação da atual remuneração da mesma, tudo no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Ainda, cumpra-se a decisão de fls. 480/481.

Intimem-se as partes - via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 508705 Nr: 1532-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ENSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido de juntada de fls. 26/27. Procedam-se as anotações 

necessárias.

Outrossim, certifique-se acerca da realização das avaliações judiciais 

determinadas à fl. 17.

Após, intime-se o requerente, por meio de seu patrono - via DJE, para 

manifestação acerca do relatado pela requerida à fl. 28, bem como acerca 

da Carta Precatória de fl. 49, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na sequência, intime-se a requerida, por meio de sua patrona - via DJE, 

para manifestação acerca dos pedidos, documentos de fls. 29/48 e da 

Carta Precatória de fl. 49, também no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso dos prazos supras, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 423867 Nr: 29598-65.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido retro da autora.

Expeça-se Formal de Partilha com relação à sentença de fls. 117/124.

No mais, certifique-se acerca do trânsito em julgado, com posterior 

arquivamento dos autos.

Intime-se a parte requerida, por meio de seu patrono - via DJE.

Ciência à Defensoria Pública Cível.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 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 em Correição.

Considerando que fora formalizado pela requerente um simples pedido de 

intimação do requerido para cumprimento do acordo anteriormente 

entabulado - fl. 908, bem como que pedido de "penhora online" - fls. 

919/920 exige a formalização de um Cumprimento de Sentença, intime-se a 

parte autora - via DJE, para adequação de seu pedido às normas 

processuais vigentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Desde já, considerando que a autora noticia que o requerido entregou 

quase todos os bens constantes no acordo - fls. 919/920, com exceção 

do EQUINO STARLIGHT HICKORY, INTIME-SE o requerido, advogado em 

causa própria - via DJE, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por consequência, declaro PREJUDICADO o pedido de busca e apreensão 

de fl. 913.

Com o transcurso dos prazos supras, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 308485 Nr: 5922-30.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEREZINHA HELOISA BRUNO 

DE PINHO SILVA - OAB:589, VANESSA PINHO DA SILVA - OAB:11.183, 

WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16278

 Vistos em Correição.

Considerando que fora realizado Exame de Insanidade Mental no réu, 

conforme Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.106384-02 aportado às fls. 

101/104 do feito de id. 112895, em apenso, o qual concluiu que o acusado 

à época dos fatos, era inteiramente incapaz de entender a ilicitude de 

seus atos e inteiramente incapaz de determinar-se segundo este 

entendimento, em razão de doença mental, e que o referido laudo pericial 

fora devidamente homologado naqueles autos, DETERMINO o 

PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE PROCESSO PRINCIPAL.

Translade-se cópia do laudo pericial em voga, bem como da decisão que o 

homologou para o presente feito.

Outrossim, considerando que o acusado constituiu novos patronos nos 

presentes autos - fl. 165, REVOGO a decisão de fl. 122, exclusivamente 

no que tange a nomeação do curador especial anterior, e NOMEIO a 

patrona DRA. VANESSA PINHO SILVA como CURADORA ESPECIAL do 

réu, que atuará nos interesses do mesmo doravante.

Intime-se a referida causídica - via DJE.

Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO Audiência de Instrução para o 

dia 28/08/2018 às 14h30min.

Intimem-se a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas - fls. 07 e 104.

Requisitem-se os policiais militares arrolados.

Intime-se a Defesa e a CURADORA ESPECIAL do réu - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 433126 Nr: 9098-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT

 Vistos em Correição.

Cumpra-se a decisão retro.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 428 de 719



 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 422728 Nr: 28373-10.2015.811.0042

 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: MILENA COELHO BADINI DE AMORIM, BBDA, BVBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISANTOS SANTANA FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 Diante do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para indeferir o pedido de prestação alimentícia em favor da autora 

MILENA COELHO BADINI DE AMORIM (ex-cônjuge) e fixar a obrigação 

alimentícia do réu em favor dos autores BRENO BADINI DE AMORIM, 

BRUNO VINICIUS BADINI DE AMORIM, no valor equivalente a 1,5 (um e 

meio) salário mínimo, a ser depositado todo dia 10 de cada mês, na conta 

corrente da genitora dos autores. Em razão da verificação da ocorrência 

da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que com fundamento no artigo 85, 

§2º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

devendo, no entanto, tal condenação ficar suspensa, nos termos do artigo 

98, §3º do CPC, em razão dos benefícios da assistência judiciária deferido 

às partes. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.Cuiabá, 20 de junho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 340984 Nr: 728-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, LUCILENE LINS 

FAGUNDES - OAB:14970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575/B

 VISTOS.Trata-se de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” (fls. 400/401), 

ajuizado por KÁTIA TEIXEIRA BERNARDES, em desfavor de JUSCELINO 

BERNARDES DA SILVA, pretendendo, o pagamento de multa por litigância 

de má-fé e a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel 

comercial/residencial, situado na Rua Patos de Minas, n.º 200, bairro 

Jardim Mariana, em Cuiabá/MT.Por meio da decisão de fls. 404/405, foi 

deferido parcialmente o pedido, determinando a imissão da posse do 

imóvel e a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retificasse o cálculo no que se refere à multa por litigância de má-fé, sob 

pena de indeferimento do pedido. Às fls. 462, foi determinado que fosse 

certificado se houve ou não o cumprimento da decisão de retificação do 

cálculo da multa de litigância de má-fé, o que foi cumprido às fls. 477, 

certificando a ausência de manifestação da exequente. Consta às fls. 

470/471 o auto de imissão de posse. É O RELATÓRIO. PASSO A 

DECIDIR[...]Diante disso, restou demonstrada a entrega da prestação 

jurisdicional, em relação ao pedido de imissão de posse e a ausência de 

possibilidade de continuidade do feito em relação pretensão de cobrança 

da litigância de má-fé, por não ter a exequente cumprido a determinação 

de emenda do pedido. Por tal motivo, ante ao exposto e considerando tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no art. 321, parágrafo único 

c/c 485, I, do CPC, JULGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

cumprimento de sentença, no que se refere à pretensão de recebimento 

da multa por litigância de má-fé e com fundamento no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, em relação à pretensão de imissão de posse. [...]Após o 

trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas 

e cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

junho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 527357 Nr: 19279-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAFAEL BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 527357

VISTOS.

Trata-se de exceção de litispendência com fulcro no art. 111 do CPP 

suscitada por RAFAEL BASTIAN FAGUNDES, alegando, em suma, a 

existência de litispendência entre os processos de cód. 399767 e 435157, 

motivo pelo qual requer a nulidade de todos os atos da ação penal.

Cumpre destacar que a medida protetiva n. 3952-53.2015.811.0042 (cód. 

399767) já se encontra arquivada, conforme imagens acostadas às fls. 

22/23.

DETERMINO o apensamento da presente exceção de incompetência nos 

autos da Ação Penal nº11372-75.2016.811.0042 (Cód. 435157).

Após, remetam-se os autos com vista ao Ministério Público para 

manifestação nos termos do art. 108, §§1º e 2º c/c art. 110, ambos do 

CPP.

Por fim, retornem os autos conclusos para decisão.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 21 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 476468 Nr: 16330-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANTOS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu RICARDO SANTOS DO PRADO, brasileiro, solteiro, construtor civil 

autônomo, natural de Anaurilandia/MT, nascido em 26/08/1980, filho de 

José Valdeci do Prado e Maria do Carmo Santos, portador documento de 

identidade RG 119783-8 SSP/MT, residente e domiciliado na rua 16 de 

Dezembro, n. 475, bairro Altos da Boa Vista, na cidade de Cuiabá/MT, nas 

sanções previstas no art. 21 (vias de fato) do Decreto-lei 3.688/41, por 

duas vezes, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.DA VIAS DE 

FATO CONTRA SUZANEA pena prevista para a contravenção de vias de 

fato contra a vítima Suzane, é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 

(três) meses, ou multa, nos termos do artigo 21 do Decreto-lei 

3.688/41.Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em 

relação à contravenção penal de vias de fato, tenho que o acusado é 

tecnicamente primário e não possui maus antecedentes...RECONHEÇO O 

CONCURSO MATERIAL entre as infrações penais de vias de fato nos 

termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser realizado o somatório das 

penas em razão da pluralidade de condutas, bem como da existência de 

desígnios autônomos em cada uma das infrações.Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 01 (UM) MÊS E 04 (QUATRO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES 

pelas duas contravenções penais de vias de fato, uma vez que não há 

outras agravantes,/atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de 

pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a 

reprovação e punição da infração penal.O regime de cumprimento de pena 

será o aberto, ..No que concerne à reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que 

sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução processual, deixo, 

pois, de reconhecer o valor indenizatório.Condeno o acusado ao 

pagamento das custas processuais.P.I. CUMPRA-SE..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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 Cod. Proc.: 528512 Nr: 20364-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSBL, JRDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS RIAN VIEGAS DA SILVA 

- OAB:19.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.SENTENÇA.Trata-se de Medidas Protetivas requeridas por 

ELINEIA DA SILVA BULHOES LEITE e JOSÉ ROBERTO DA SILVA LEITE, em 

desfavor de SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA, em virtude da 

suposta prática dos delitos de injúria, difamação e ameaça.Asseveram os 

requerentes que são casados há 16 anos e, no início do ano passado, o 

Sr. José Roberto se envolveu com a requerida, que é vizinha das partes, 

não perdurando a relação. Em razão do término, a requerida vem, 

reiteradamente, proferindo ofensas ao casal, por meio de aplicativo de 

mensagens (watsapp), cartazes pejorativos pregados pelo bairro e 

panfletos distribuídos na igreja aonde os requerentes congregam e os 

ameaçando.Por tal motivo, pretendem a concessão de medidas protetivas, 

proibindo a requerida de deles se aproximar ou manter contato e de 

continuar a efetuar a “panfletagem” ofensiva[...] A despeito da gravidade 

dos fatos narrados no presente pedido, não se verifica no caso dos autos 

(pedido de medidas protetivas de esposo e esposa contra amante do 

esposo), as hipóteses autorizativas da incidência da Lei Maria da Penha. 

[...]No caso dos autos, a violência perpetrada contra os requerentes não 

tem base na relação de gênero, não praticando a requerida os supostos 

crimes por tal motivo, mas sim, em razão de seu inconformismo com o fim 

do relacionamento que possuía com o requerente. Não bastasse isso, há 

que se ressaltar a inexistência de relação doméstica e familiar entre a 

requerente (esposa) e a requerida (amante). [...].Portanto, diante da 

ausência de relação de gênero e de hierarquia ou superioridade da 

suposta ofensora em face das vítimas, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, REJEITO o pedido dos Requerentes, 

JULGANDO-O IMPROCEDENTE.INTIMEM-SE os Requerentes.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de junho de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 467328 Nr: 7197-04.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098/MT

 VISTOS.

Acolho as alegações de hipossuficiência financeira do réu/reconvinte e 

por tal motivo, DEFIRO-LHE o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes 

do art. 98 do Código de Processo Civil.

Em razão da apresentação de reconvenção na contestação (fls. 161/178), 

com fundamento no art. 343, § 1.º, do CPC, determino a intimação da 

autora/reconvinda, por meio da Defensora Pública que a representa, para 

que, no prazo de 15 (dias), apresente resposta à reconvenção.

Findo o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que deve 

ser certificado, renove-me à conclusão, ocasião em que serão apreciados 

os pedidos efetuados pelo réu em sua contestação.

Remetam-se os autos a Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher 

para manifestação.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 485295 Nr: 24988-83.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em saneamento,Trata-se de “Ação Declaratória de Alienação 

Parental c/c Guarda com Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por 

CARLOS EDUARDO FEGURI em desfavor de MARIA SILVANA ALVES, 

visando a declaração da alienação parental e reversão da guarda de seu 

filho Eduardo Alves Feguri (nascido em 09/08/2012). [...]DECIDO.Intime-se 

o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação 

processual, assinando a procuração juntada às fls. 16 dos autos. Em 

razão da hipossuficiência da ré que, inclusive, está sendo patrocinada 

pela douta Defensoria Pública Estadual, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC. Por ter o autor, juntado 

com sua impugnação, os documentos de fls.179/198, visando evitar futura 

alegação de nulidade, em cumprimento ao disposto no art. 437 do CPC, 

determino a intimação da ré para, querendo, sobre eles se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias. [...].Para dirimir a controvérsia determino que a 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo, cumpra, integralmente, a decisão de fls. 

72-v, realizando estudo psicossocial do caso, com o intuito de verificar a 

ocorrência, ou não, da alienação parental, devendo o laudo vir aos autos 

no prazo de 30 (trinta) dias. INTIMEM-SE as partes para, no prazo não 

superior a 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as. Existindo pedido para produção de prova 

testemunhal, as partes devem apresentar rol de testemunhas no mesmo 

ato.Além disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da 

parte, deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim 

de que esta seja interrogada na audiência de instrução e 

julgamento.INTIME-SE o patrono do autor via DJE.REMETAM-SE os autos 

para a Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher, para 

manifestação em favor da ré.Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 18 de junho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 429525 Nr: 5049-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMMDS, GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 114.

Cumpra-se, integralmente a decisão de fls. 113, desentranhando o alvará 

eletrônico, juntado erroneamente às fls. 102; incluindo o nome do 

executado no cadastro de devedores do SERASA, por meio do Sistema 

SERAJUD e expedindo certidão para protesto da dívida executada e 

expedindo ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações 

sobre a existência de valores em nome do falecido em sua conta 

vinculada do FGTS e, em caso positivo, que tais valores sejam 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário, observando-se o 

valor atualizado da dívida (fls. 115), devendo constar do ofício as 

instruções para tanto; a informação de que se trata de penhora por débito 

de alimentos; e, por fim, que deve haver comprovação nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, da transferência efetuada.

Comprovada a transferência adotem-se as providências necessárias para 

a vinculação dos valores a uma subconta do presente processo, lavre-se 

o termo de penhora do valor e intime-se, pessoalmente, o executado, para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de 

concordância.

 Findo o prazo e não havendo manifestação, em cumprimento ao disposto 

no Provimento n.º 68 de 03.05.2018, aguarde-se o prazo de 02 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso e expeça-se alvará de 

levantamento de valor em favor da exequente.

 Não sendo efetivada a penhora do FGTS, renove-me à conclusão para 

apreciação dos demais pedidos.

Às providências.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 18 de junho de 2018.
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Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 488766 Nr: 28273-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARENILZA SARA DE ARRUDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CAPAROSSI E SILVA - 

OAB:19140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fls. 59.

INTIME-SE, o embargante, via DJE, para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, nada sendo requerido, PROMOVA-SE o retorno destes autos ao 

arquivo.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 512895 Nr: 5555-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em face do exposto, nos termos do art. 485, IV c/c art. 290, 

parágrafo único, ambos do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito.Custas pela requerente.Sem honorários, uma vez que 

não houve contraditório.Transitado em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se, 

intime-se e CUMPRA-SE.Às providências.Cuiabá, 18 de junho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 511131 Nr: 3780-09.2018.811.0042

 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: NSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 Processo n.º 3780-09.2018.811.0042 (Código: 511131)

VISTOS.

Por restar demonstrada a hipossuficiência do réu (cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social às fls. 48), concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC.

 Em atendimento ao disposto no art. 437, do CPC, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher, para que a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os documentos juntados 

com a contestação (fls. 45/60).

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 425574 Nr: 753-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN DE ALENCASTRO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON MARCOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20.453/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Daufembach maciel 

- OAB:23791/O, VITORIANO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671

 VISTOS.

Certifique-se o decurso do prazo de suspensão do processo deferido por 

meio da audiência de fls. 93.

Após, e não havendo requerimento das partes, intime-as para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação nos termos do art. 

485, III, do CPC.

 Findo o prazo e nada sendo requerido, certifique-se e renove-me à 

conclusão.

 Às providências.

Intimem-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de junho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 467328 Nr: 7197-04.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098/MT

 .CITE-SE/INTIME-SE o requerido dos termos da presente demanda, para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que o prazo para 

apresentar contestação fluirá a partir da audiência de conciliação 

designada nesta oportunidade, caso esta não seja exitosa, conforme 

dicção do art. 335 do Código de Processo Civil, bem como, de que se não 

houver apresentação de contestação no prazo legal, será o requerido 

será considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 

apresentadas pela parte autora, nos termo do art. 344 do 

CPC.CONSIGNE-SE, por oportuno, que o não comparecimento injustificado 

da parte requerente ou do requerido à audiência de conciliação, será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa, nos termos do §8º do art. 334, do Código de Processo Civil, bem 

como que no ato as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos, conforme previsto no §9º do referido 

dispositivo legal.OBSERVE-SE o disposto no art. 695 do CPC/2015, por se 

tratar de ação de família, em especial ao seu §1º que consta que “o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários para a 

realização da audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer momento”, devendo a citação ser feita na pessoa do réu (§3º) e 

com antecedência de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência 

(§2º). TRASLADE-SE cópia da presente decisão aos autos da ação n. 

14429-38.2015.811.0042 (Cód. 409757). PROMOVA-SE o apensamento 

deste feito, aos autos da ação n. 14429-38.2015.811.0042 (Cód. 409757). 

CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública - Núcleo Cível.Às 

providências.CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 466450 Nr: 6281-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natanazia Alves Alencar - 

OAB:9026

 Vistos em Correição.
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Considerando que não há nos autos qualquer hipótese para absolvição 

sumária do querelado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA 

QUEIXA-CRIME e DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 27/08/2018 às 16h30min.

INTIMEM-SE a querelante, o querelado e a testemunha arrolada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível

Intime-se o advogado do querelado - via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 112215 Nr: 16316-38.2007.811.0042

 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: LPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O, LAURINDA 

SARA DA ROCHA GOMES - OAB:20823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE Souza Silva - 

OAB:8002, MAIKON CARLOS DE OLVEIRA - OAB:13.164

 Vistos em Correição.

Considerando que houve depósito das chaves do residencial Sevilla nos 

autos - fl. 818, bem como que houve nomeação do requerido como 

depositário fiel das mesmas - fl. 822, INTIME-SE o requerido para retirada 

das respectivas chaves, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante certidão 

nos autos.

Outrossim, considerando que o requerido se manifestou desfavorável ao 

pedido da requerente de retirada de alguns bens móveis do residencial 

Sevilla - fl. 823 e, tendo em vista que apesar de restar incontroverso nos 

autos que as partes concordam com a partilha dos bens móveis 

constantes no referido imóvel, em que pese não terem discriminado quais 

seriam esses bens móveis, necessário se faz aguardar a Liquidação de 

Sentença já proposta no feito em apenso (id. 508705).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da requerente de retirada dos bens 

móveis na forma requerida.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos - via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 461640 Nr: 1493-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17686/MT

 Vistos.(...) ACOLHO o pedido de fls. 72/75, pelo que REVOGO o 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO de fl. 59, inclusive em atenção à 

inviolabilidade e ao direito constitucional de ir e vir do requerido.(...) 

DEFIRO parcialmente o petitório de fls. 77/78, pelo que REDUZO a distância 

de proibição de contato da decisão de fls. 14/17, do feito em apenso (id. 

454389 – 500 metros), para o limite de 50 (cinquenta) metros.(...) 

.Intime-se pessoalmente a requerente para que manifeste se concorda 

com o pedido de revogação das medidas protetivas deferidas no feito de 

id. 454389 (...) OFICIE-SE à Central de Monitoramento Eletrônico.No mais, 

defiro o pedido de juntada de fls. 100/101.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 429392 Nr: 4883-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILTON FAUSTINO DE 

AQUINO - OAB:4589-B

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo: 4883-22.2016.11.0042

Parte autora: Ministério Público

Parte ré: Geraldo Ferreira da Silva

 Data e hora: 21 de junho de 2018, às 15:30 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach

Parte ré: Geraldo Ferreira da Silva

 DELIBERAÇÕES

I – Designo o dia 14.11.2018, às 14 horas, para audiência de instrução 

com a finalidade de ouvir Luciana Chimenes dos Santos Caldeira, Nelson 

Pereira da Silva, Joyce Xavier da Silva e Noemia Pereira de Oliveira, bem 

como do acusado.

II – Efetive a intimação pessoal de Luciana Chimenes dos Santos Caldeira 

e Noemia Pereira de Oliveira.

III – Expeça-se mandado de condução coercitiva de Nelson Pereira da 

Silva e Joyce Xavier da Silva, pois não compareceram ao presente ato.

IV – Intime via DJE o Dr. Arilton Faustino de Aquino.

Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Promotora de Justiça:

Parte ré:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418058 Nr: 23329-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLERISTON VILMONDES VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS RAMOS 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 23329-10.2015.811.0042, 

Protocolo 418058, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 387666 Nr: 1747-51.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMG, PMZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609, João Douglas Laurentino Souza - OAB:21167/O, OSCAR 

CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410/MT

 Autos n. 1747-51.2015.8.11.0042.

I – A inicial foi distribuída por dependência dos autos código 159966. 

Aliado a isso, a decisão de fls. 39 e verso indica a mencionada relação de 

prevenção.

É certo, portanto, que a primeira decisão se deu nos autos código 159966 

e não nos autos código 416131.

Posto isso:

i) indefiro o pedido de fl. 273;

ii) abra vista ao MP para parecer.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 380598 Nr: 22348-15.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB/MT 8.427 - OAB:8427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 22348-15.2014.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao apelado para contrarrazões.

II – Cumprido o item I abra vista ao Ministério Público e, em seguida, remeta 

os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (artigo 1.010, §§ 1º e 

3º, do Código de Processo Civil).

III – Int.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 114017 Nr: 967-58.2008.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA WARMLING - 

OAB:8560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORLANDO MURARO 

SILVA - OAB:12130-A

 Autos n. 967-58.2008.8.11.0042.

I – Em análise dos autos, constato que o feito foi extinto sem resolução de 

mérito, ante o falecimento do representado.

Nesse aspecto, eventual medida de natureza cível deve se dar em novos 

autos, eis que não mais persiste a situação de violência doméstica e 

familiar contra a mulher apta para atrair a competência deste juízo.

Posto isso, não conheço do pedido de fls. 124/125.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 511872 Nr: 4501-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:220111/O, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4754, 

VINÍCIUS MANOEL - OAB:19532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4501-58.2018.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao exequente para, em 10 dias, indicar o valor atualizado 

do débito alimentar.

II – Cumprido o item I, cite-se o executado para, no prazo de 03 dias, pagar 

o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de protesto do pronunciamento judicial e prisão de 01 a 03 meses, 

conforme prevê o artigo 528, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

 III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 25 de junho 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.: 109732 Nr: 1780-70.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRTDSP, LPDASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Torquato de Almeida - 

OAB:12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1780-70.2018.811.0063, Protocolo 109732, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107365 Nr: 4224-13.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ESM, 

DSRM

 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 ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4224-13.2017.811.0063, Protocolo 107365, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105302 Nr: 2467-81.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EFDSG, 

LDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2467-81.2017.811.0063, Protocolo 105302, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105007 Nr: 2223-55.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JF, MAFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2223-55.2017.811.0063, Protocolo 105007, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103038 Nr: 605-75.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RDEDSM, 

EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

605-75.2017.811.0063, Protocolo 103038, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102263 Nr: 5639-65.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MFDS, 

MSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5639-65.2016.811.0063, Protocolo 102263, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100724 Nr: 4277-28.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VdReS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sonia Cristina Mangoni de 

Oliveira Lelis - OAB:3942

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4277-28.2016.811.0063, Protocolo 100724, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99088 Nr: 2877-76.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, PPCdC, VCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2877-76.2016.811.0063, Protocolo 99088, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97234 Nr: 1253-89.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MVdSP, VPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1253-89.2016.811.0063, Protocolo 97234, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96252 Nr: 393-88.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MUdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

393-88.2016.811.0063, Protocolo 96252, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95839 Nr: 14-50.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IKSFdL, MEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

14-50.2016.811.0063, Protocolo 95839, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90387 Nr: 2889-61.2014.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHDLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, SdEdTeAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6.771, ALEXANDRE SODRE ANDRADE - OAB:15.173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ESTEVAN CAMPOS 

OLIVEIRA - SECRETÁRIO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2889-61.2014.811.0063, Protocolo 90387, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91831 Nr: 622-82.2015.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFA, TPdS, GBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Apaz Ferraz - 

OAB:13.380MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

No presente caso, a autorização de viagem deve ser concedida.

Vislumbra-se dos autos que a criança Gislaine Beatriz da Silva está sob a 

guarda para fins de adoção dos Requerentes que pretendem empreender 

viagem internacional para o Chile, para tanto, necessitam suprir o 

consentimento materno e paterno.

Dispõe o artigo 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente que “quando 

se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança 

ou adolescente, estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável 

ou viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo 

outro através de documento com firma reconhecida”.

Nesta perspectiva faz-se necessária a autorização judicial ao casal 

Requerente que está com a guarda da infante para fins de adoção, 

considerando a impossibilidade de obtenção da autorização dos genitores 

que estão em processo de destituição do poder familiar.

Assim, considerando o mencionado contexto, verifico que a motivação da 

viagem dos Requerentes é lícita e legítima, especialmente porque, não 

vislumbra, a princípio, qualquer prejuízo à criança.

Isto posto, considerando a finalidade evidentemente lícita da viagem, com 

fundamento no art. 84 e 85 do ECA, defiro o Suprimento do Consentimento 

Materno e Paterno e:

Autorizo a criança Gislaine Beatriz da Silva, nascida em 16/05/2009, a 

empreender viagem ao exterior em companhia dos guardiões Juliana 

Fernandes Alencastro e Tiago Pereira da Silva, suprindo o consentimento 

materno e paterno.

Intimem-se as partes e o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85866 Nr: 2136-41.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia Souza Marques - 

OAB:3.654, Benedito Miguel Calix Filho - OAB:, RONILSON RONDON 

BARBOSA - OAB:6764/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2136-41.2013.811.0063, Protocolo 85866, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44304 Nr: 1328-07.2011.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VLdS, 

TCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:OAB/MT 3112

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1328-07.2011.811.0063, Protocolo 44304, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 8498 Nr: 1242-84.2007.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saulo Bassi Vendramin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marise Luzia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crístyny L. G. de Almeida - 

OAB:16.279, UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI - OAB:15227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:11161-B

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 1591/2007 (CÓDIGO 8498) – Número original 

1242-84.2007.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8011750-33.2007.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 34/2018-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 23.06.2018 (sábado) das 14h30min às 18h30min:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Patrícia Ceni (Magistrada)

Thaís Oliveira Nascimento (Assessora)

Telma Basílio de Oliveira (Assessora)

Ângela Maria Vine (Gestora judiciária)

Carlos Daniel Souto (Técnico de Informática)

Victor Hugo Borges da Silva (Agente de infância)

Evaldo Vitório (Agente de infância)

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, 23 de junho de 2018.

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126777 Nr: 986-52.2018.811.0062

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MLN de Arruda Comércio e Serviço ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Meireles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Simão de Arruda - 

OAB:9209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

semqualquer manifestação do interpelado. Outrossim, envio esta certidão 

para publicação com a finalidade de intimação do advogado do interpelante 

o Dr. João Simão de Arruda, OAB/MT 9209, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, compareça neste Juizado Especial Criminal para que estes 

autos de interpelação judicial lhe sejam entregues independente de 

translado.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000843-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANANE DE BARROS CARREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

INVENT COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - EPP (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, incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito em relação a Invent 

Comunicação e Marketing Ltda e a ilegitimidade passiva da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, INDEFERE-SE de plano a petição 

inicial e JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito com 

fundamento nos artigos 330, I e 485, VI, 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.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.Arquive-se com as baixas necessárias.Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500884-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA SILVA JANCINTO (EXEQUENTE)

EVERTHON MAGALHAES DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 
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transcrita: “(...) Ante o exposto, face ao superveniente extravio do título, 

declara-se a nulidade da execução com amparo nos artigos 803 e 783 do 

CPC/2015, revoga-se a decisão de ID 4538264, declara-se sem efeito a 

certidão de ID 7319152 e julga-se extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC/2015.” Intime-se.Cuiabá, 

25 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: 1002471-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL KAMILLA SALLES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.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 CamargoJuíza LeigaSENTENÇAVistos, 

etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95.Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002606-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(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, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte reclamante, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, 23 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: 1000280-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERTA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Isto posto, ACOLHE-SE a preliminar a ilegitimidade passiva 

invocada pela parte reclamada, e, por conseguinte,DECLARA-SE EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do 

CPC/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 

do MM. Juiz de Direito.Joselaine Duarte Gonzaga,Juíza 

Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no Sistema Pje.Cuiabá-MT, 26 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500781-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARLENE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT0004678A (ADVOGADO)

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA OAB - MT10344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, acolhe-se a manifestação do executado para 

determinar que pagamento do crédito seja efetivado observando 

aplicabilidade da lei municipal n.º º 5953, de 23 de junho de 2015. 

Expeça-se o necessário. 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: 1001924-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar a 

título de danos morais a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, desde a citação, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do 

arbitramento, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do CPC/2015.Sem 
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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.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 27 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002142-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO ROCHA ALVES (REQUERENTE)

VIDEO CLOSE PRODUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

JONAS ROCHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o Estado de 

Mato Grosso a pagar aos autores a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, de 

correção monetária, a partir do arbitramento pelo IPCA-E, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas e 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.Joselaine Duarte 

Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇAVistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I. Cuiabá (MT), 27 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003484-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001056-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCE REGINA PACHECO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada, e 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial, para 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento a título de danos morais no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção monetária, até 

25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento.Por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/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.Cuiabá, 27 de abril de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva” 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: 1000240-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ROSALIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Aguarde-se o processo em secretaria o 

julgamento do Conflito de competência sob n° 1004242-12.2017.8.11.0000. 

Comunicada decisão do Egrégio TJMT, volvam conclusos. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000482-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SABO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Extrai-se a seguinte pretensão deduzida em juízo: 

“E. A condenação ao pagamento dos benefícios retroativos a data do 

requerimento administrativo (23/11/2012, Processo sob o n° 613675/2012) 

até a efetiva implantação, devidamente corrigidas desde a data em 

deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora desde a citação.” 

(sublinhei). Intime-se a parte autora para quantificar o valor relativo ao 

pedido de pagamento dos valores retroativos, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Na hipótese de ter interesse em parcela vincenda, deverá ser observado 

o disposto no §2º, do artigo 2º, da Lei 12.153/09 e apresentado o cálculo 

da pretensão integral, posto que não se admite liquidação de sentença nos 

juizados especiais. Quantificada a pretensão, deve a parte autora retificar 

o valor da causa na emenda à inicial a fim de compatibilizá-la ao proveito 
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econômico pretendido. Decorrido o prazo, renove-se a conclusão. 

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: 1024674-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT GOMES MALLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial. De consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC/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 pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Decorrido o prazo recursal sem 

impugnação à sentença,  arqu ive-se com as ba ixas 

necessárias.P.R.I.C.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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007136-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, ratifica-se em parte a liminar concedida 

no Id. 7250438, e, no mérito, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo 

PROCON/MT à parte autora no processo nº 0215-021.729-5 para o valor 

de R$ 3.082,10 (três mil e oitenta e dois reais e dez centavos), em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.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.Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 16 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503412-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BENEDITA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado opostos contra 

despacho. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cabível recurso inominado contra sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, caput, da Lei n. 

9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação 

ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando 

de sentença, não há que se falar no cabimento do presente recurso. 

Diante disso, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se 

prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 11215909. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005011-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELI ARSELIA SCHMITT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a demanda, e, de consequência, julga-se 

extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com amparo no artigo 

51 da Lei 9.099/95. Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Deste modo, DECLARA-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇAVistos, 

etc.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de 

praxe.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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000192-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Nesse contexto, reconhece-se e declara-se a ilegitimidade 

passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e determina-se a extinção do 

feito, sem resolução do mérito, pela ausência de condição da ação, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.Transitada em julgado, 

arquive-se.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500720-70.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AJALA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUCIVALDA RODRIGUES SILVA OAB - MT16536/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Defere-se o pedido contido na petição de 

id.6857493. Considerando a tela de sdk do TJMT, na qual se confirma erro 

que impediu o acesso integral aos autos pela parte requerida Delta 

Construções, o prazo recursal começará a fluir a partir da retirada da 

cópia em secretaria. Defere-se o pedido de reprodução da mídia relativa a 

audiência de instrução devendo o requerente fornecer o material para a 

respectiva gravação (pen drive). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501714-30.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA ARANTES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE SA OAB - MT16391-O (ADVOGADO)

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Defere-se o destaque de honorários advocatícios, nos termos 

da Súmula Vinculante 47 – STF. Ao contador para elaboração dos 

cálculos. Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento 

processual, cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 

12.153/2009. Cumprida a obrigação e juntado os respectivos 

comprovantes de pagamento nos autos no prazo legal, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504146-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. INDEFERE-SE o pedido de intimação pessoal, 

considerando que se trata de ato eminentemente processual, que NÃO 

depende de providência ou informação que somente a parte autora pode 

realizar ou prestar (art. 186, §2º, CPC/2015). O processo encontra-se com 

acordão transitado em julgado e inexiste requerimento pendente de 

apreciação. Arquive-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: 1001573-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE MELO PINHEIRO (REQUERENTE)

CLAITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

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, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para CONDENAR a CAB 

CUIABÁ e subsidiariamente o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que responderá em 

caso de insolvência da pessoa jurídica de direito privado condenada 

principal, ao pagamento a título de danos materiais do valor de R$ 2.804,14 

(dois mil oitocentos e quatro reais e quatorze centavos), acrescidos de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a 

citação, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do evento danoso, Por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. 

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.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.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 27 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001573-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE MELO PINHEIRO (REQUERENTE)

CLAITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)
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Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

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, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para CONDENAR a CAB 

CUIABÁ e subsidiariamente o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que responderá em 

caso de insolvência da pessoa jurídica de direito privado condenada 

principal, ao pagamento a título de danos materiais do valor de R$ 2.804,14 

(dois mil oitocentos e quatro reais e quatorze centavos), acrescidos de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a 

citação, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do evento danoso, Por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. 

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.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.Publicada no PJe.Cuiabá-MT, 27 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: 1002095-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ALUIZIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se as partes recorrentes 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” 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: 1002127-49.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIA BENEDITA PINHEIRO KIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-26.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA REGINA CICERO DE SA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 15: 

2 1  h o r a s ,  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 os recorrentes não se enquadram nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se as partes recorrentes 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” 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: 1002305-95.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELISBERTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se as partes recorrentes 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” 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: 1024850-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FRAZAO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Cumpra-se decisão de Id. 11208158 

.Arquive-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001885-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI ELIEGE MOGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

MAXUEL MOGNOL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” 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: 0503110-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARY MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se as partes recorrentes 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” 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: 0501063-66.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOPES LIMA OAB - MT0013814A (ADVOGADO)

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO)

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O pedido contido na petição de id 10739042 

refere-se a ato praticado na Turma Recursal Única, sobre o qual não cabe 

a apreciação deste juízo de piso. Dessa forma, restitua-se à segunda 

instância para a a providências que a i. Relatora do RI entender 

pertinentes. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CELIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se as partes recorrentes 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” 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: 1001013-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT0008574A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença. Após, intime-se a parte autora para, querendo, 

requerer eventual cumprimento de sentença. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MIGUEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCIA CRISTINA DE JESUS DO CARMO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc Intime-se a parte autora para informar o CPF da 

requerida MARCIA CRISTINA DE JESUS DO CARMO, para propiciar a 

busca de endereço via Infojud bem como o regular cadastro de dados no 

sistema PJe, no prazo de 15 dias. 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: 0500979-02.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para comprovar se já foi 

encerrado o inventário e fornecer os dados da herdeira Adelina Rosa 

Gusmão da Silva, genitora da falecida, à qual se defere habilitação e 

inclusão no polo passivo da ação do sistema PJe. Para o cumprimento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 441 de 719



Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017, deve ser informada conta corrente ou 

poupança do credor, no caso, a herdeira. Caso a herdeira tenha 

constituído procuradora para fins específicos de recebimento do crédito, 

deve juntar o respectivo documento. INDEFERE-SE, por ora, o pedido de 

transferência de valores para a inventariante que não é herdeira, haja 

vista a necessidade de maior esclarecimento acerca do encerramento do 

inventário, cuja informação pode ser juntada aos autos. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003166-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando que o cumprimento da sentença 

provisório se dá em autos apartados, REVOGA-SE despacho de ID. 

9376360. De outro lado, vê-se que já houve apresentação das 

contrarrazões, encaminhe-se os autos à Turma Recursal Única. Às 

providências. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000473-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PURIFICACAO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FILLYPE LOPES DA SILVA (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

cumpra integralmente o despacho de ID 12195731, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-94.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, às 16:14 

h o r a s ,  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 os recorrentes não se enquadram nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE os pedidos de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se as partes recorrentes 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” 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: 1002132-71.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “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. Em relação do recurso 

inominado interposto pela parte recorrida ESTADO DE MATO GROSSO, 

RECEBE-SE o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias 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: 1000842-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANANE DE BARROS CARREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

SOUL PROPAGANDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando aos autos comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037118-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCEU KIPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1037118-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE ALCEU KIPPER 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial da autarquia ré para que se 

manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Com a 

manifestação preliminar, o requerido deve informar qual é o andamento 

atual do processo relativo ao pedido administrativo de substituição de 
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placas nos termos da Resolução CONTRAN 670/2017, bem como, 

objetivamente, quais são as pendências a que alude o documento de id. 

12219447. Expeça-se o necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018088-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIRA DOS SANTOS PRADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. 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'' 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: 1007212-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Aguarde-se o processo em secretaria o 

julgamento do Conflito de competência suscitado. Comunicada decisão do 

Egrégio TJMT, volvam conclusos. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1032808-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON FERNANDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando a juntada de novos documentos pela 

parte autora, CONVERTE-SE o julgamento em diligência a fim de intimar a 

parte requerida para se manifestar sobre os documentos juntados no ID. 

12923483 e seguintes. Cumpra-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028454-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência a fim de 

intimar a parte autora para juntar aos autos as respectivas fichas 

financeiras do período que alega ter sofrido os descontos indevidos, no 

prazo de 10 (dez) dias. Vindo as fichas financeiras, intime-se o requerido 

para se manifestar. Após, conclusos. Intime-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: 0503541-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado e 

cumpra-se observando que o teto supera o limite do ente federativo para 

pagamento por meio RPV, de modo que deve se processar por precatório, 

ressalvada a possibilidade de renúncia ao valor excedente, à opção da 

parte exequente.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028403-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA NATERCIA DE AQUINO GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Indefere-se o requerimento de inversão do ônus 

da prova, por não ser admitido contra a Fazenda Pública ante à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas pelo CPC, 

de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele que não possui a 

presunção legal, e não o contrário, sob pena de subversão do sistema 

legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do princípio maior da 

supremacia do interesse público sobre o privado. Em razão disso, 

converte-se o julgamento em diligência a fim de intimar a parte autora para 

juntar aos autos as respectivas fichas financeiras do período que alega 

ter sofrido os descontos indevidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo as 

fichas financeiras, intime-se o requerido para se manifestar. Após, 

conclusos. Intime-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017705-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDER GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA PORCIUNCULA QUADROS DA SILVA OAB - RS76311 

(ADVOGADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte ré FUNDAÇÃO ESCOLA 

SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS – FMP para que nomeie novo 

procurador, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para 

prosseguimento do feito. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-25.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRINDADE PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA OAB - MT17886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Deixa-se de receber o recurso inominado 

interposto ante a sua deserção, haja vista o não recolhimento da custas 

no prazo facultado.Certifique-se o trânsito em julgado. Arquive-se. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAIDES MARIA OLIVEIRA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “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” 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: 1001931-45.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE SOUZA CHIELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “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” 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: 1001596-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “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” 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: 1001272-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENES ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, no portal 

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” 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: 1000569-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILAINE FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, no portal 

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 
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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: 0502964-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, no portal 

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” 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: 1001569-43.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, no portal 

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” 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: 1002316-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARNABE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796/O-O (ADVOGADO)

JOSLAINE SANTOS DE SOUZA OAB - MT8597/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Considerando que o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR protocolado no TJMT sob nº 0085560-68.2016.811.0000 

no dia 16/06/2016 não foi julgado, aguarde-se em secretaria. Comunicada 

da decisão do Egrégio TJMT, volvam conclusos. Intime-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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501731-03.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, no portal 

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” 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: 1001902-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL GREGORIO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença. Inexistindo decisão a ser cumprida, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501947-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA EDNA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, no portal 

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” 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
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Processo Número: 1002310-20.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL JACKSON RODRIGUES ATAIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Em consulta pública realizada, nesta data, no portal 

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” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504599-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILISANGELA MACAUBAS DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Considerando que o valor atualizado do débito 

supera o limite para pagamento por meio de RPV, expeça-se o precatório. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001714-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSSANDRO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença. Inexistindo decisão a ser cumprida, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES PAIVA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MATTHES OAB - SP76544 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial e 

apresentar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

(desde a data do inicio da cobrança até o dia do ajuizamento da ação) em 

relação ao pedido de condenação do requerido “a efetuar o pagamentos 

dos valores em atraso, a partir da data do requerimento administrativo 

(Processo nº 2017.5.1200841PA)”, devidamente atualizado, se for o caso, 

bem como quantificar monetariamente no pedido a sua pretensão 

condenatória, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, observando a 

necessidade de compatibilizar o valor da causa ao proveito econômico 

total. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001389-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ONOFRE HORMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

14/08/2018, Hora: 09:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009005-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOYSES SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. A parte autora foi intimada para comprovar 

preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se manifestou 

de acordo com a certidão nos autos. Portanto, sem fatos ou documentos 

novos, não há motivo para alteração da decisão retro. Nesse contexto, 

deixa-se de receber o recurso inominado, pois a parte recorrente não é 

beneficiária da gratuidade de justiça e deixou de recolher as custas 

processuais, sendo, portanto, deserto o recurso. Certifique-se o trânsito 

em julgado. Arquive-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito .” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001400-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MIKUSKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

14/08/2018, Hora: 11:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036262-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA AGRIPINA BOTELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

23/08/2018, Hora: 08:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIZANO ATTIR DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença. Inexistindo decisão a ser cumprida, arquiva-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquiva-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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000823-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000823-44.2018.8.11.0001 REQUERENTE: AGUIA PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Instada a se manifestar acerca da sua qualificação como 

ME/EPP, a pessoa jurídica autora informou que não se qualifica nos 

referidos padrões. O art. 5º, da Lei 12.153/2009 estabelece que: Art. 5º 

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas. (g.n.) Considerando que a requerente não se enquadra no rol 

previsto no art. 5º da Lei 12.153/2009, a ação deve tramitar numa das 

Varas da Fazenda Pública. O rol de competência dos Juizado Especial da 

Fazenda Pública é taxativo, conforme registra precedente do STJ, 

reafirmado no Enunciado do FONAJE, a propósito: ENUNCIADO 08 – De 

acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II 

do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração 

Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da 

Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas 

empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS (XXXII Encontro – 

Armação de Búzios/RJ).g.n. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a 

incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para 

processar a presente ação e determina-se a remessa para distribuição a 

uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MIASHIRO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001463-47.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE LUIZA NUNES DA 

SILVA MORAES REQUERIDO: RODRIGO MIASHIRO ARAUJO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA que a parte autora ELAINE LUIZA 

NUNUES DA SILVA MORAES promove em desfavor de RODRIGO 

MIASHIRO ARAUJO. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública detém competência para processar e julgar os feitos em 

cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 
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autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa física RODRIGO MIASHIRO 

ARAUJO não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 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. 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. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000931-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALVINA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO-MT SAÚDE (EXECUTADO)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000931-73.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: SALVINA RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO-MT SAÚDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “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). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002835-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002835-65.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). RAIMUNDO NONATO 

PEREIRA DE OLIVEIRA ajuíza “ação de reconhecimento de promoção em 

ressarcimento por preterição” em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

alegando ser policial militar, e que em abril/2014 cumpriu com as 

exigências para promoção a graduação de Cabo PM, no entanto, o 

requerido somente foi promovido em 25 de dezembro de 2014, quando 

contava com mais de 11 anos de serviço. Almeja que: a) “seja adequado a 

vida funcional do Requerente, de modo que seja concedido a sua 

promoção em ressarcimento de preterição, a graduação de Cabo PM, a 

contar de 21 de abril de 2014, quanto completou o interstício exigido por 

lei, com todos os efeitos retroativos, por razões da mais pura e lídima 

justiça; ou b) que a promoção em ressarcimento de preterição à 

graduação de Cabo PM, tenha a data de 05 de setembro de 2014, pelo fato 

de não haver atualmente a promoção no mês de dezembro (art. 4º da Lei 

10.076/2014), situação que prejudica ainda mais o Requerente nas 

promoções funcionais vindouras.” Citado, o reclamado não compareceu 

na audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Considerando 

a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. Extrai-se dos 

autos que a parte reclamante já se encontra na graduação de Cabo PMMT, 

assim verifica-se que a ação meramente declaratória ou declaratória pura 

é aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a 

existência ou inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o 

doutrinador Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a respeito do 

ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado 

que se postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem 

mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), 

que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, 

a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de 

existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”.( Tratado das 

ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 ). Afirma a parte 

reclamante que foi preterida a sua promoção a Cabo PMMT, apesar de ter 

cumprido todos os requisitos necessários à promoção em 21/abril/2014. 

Acrescenta que os motivos utilizados para a exclusão do nome do 

Requerente do quadro de acesso para a promoção de 21/abril/2014 e 

05/setembro/20414 não foram motivos justos. O Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) 

conceitua que “Art. 80 A promoção constitui ato administrativo e tem como 

finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das 

vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, 

conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O ato administrativo da 

promoção é resultante do processo administrativo de promoção, que será 

regulamentado por lei específica”. A promoção de praças da Policial Militar 

foi regulada pelo Decreto nº 2.468/2010 (Regulamenta as Promoções de 

Praças da PMMT), a qual estabelece em seu art. 13([1][1]) os requisitos 

indispensáveis à promoção, a qual se inclui, “ter completado até a data da 

promoção interstício mínimo previ/sto; estar no mínimo no comportamento 

bom; ser considerado possuidor de idoneidade moral, entre outros”. O 

Decreto nº 1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso (RDPM/MT) prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. A Lei 

nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e as 

condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na 

hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e 

sucessiva e dá outras providências) estabelece: CAPÍTULO III - DAS 

CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à 

promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II - 

estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado 

possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de 
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saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico 

(ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter avaliação de desempenho 

individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver 

vaga; IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter 

tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei § 1º 

Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual 

deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, 

IX e X deste artigo. Com a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, 

foi criado o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014, que dispõe sobre os 

critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva. Assim, com base nas normas descritas acima, 

nota-se que desde abril/2014 havia condições básicas (requisitos) e 

cumulativas a ser cumpridas para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. Registra-se que a parte reclamante 

não trouxe aos autos provas suficientes para fazer jus ao direito 

pretendido. Ao contrário, verifica-se pelos documentos acostados, que o 

requerente não preencheu os requisitos indispensáveis para sua 

promoção em abril/2014 e setembro/2014, não havendo que se falar em 

ilegalidade do ato praticado pelo requerido. A propósito: (...) Consoante 

tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se 

faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no 

Decreto nº 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, (...) (TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no 

DJE 16/06/2015) Logo,“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015). Registra-se que só cabe ao Judiciário a 

análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da 

Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e 

promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso Tribunal: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL 

MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - 

EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE 

GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS 

ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO 

IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo administrativo, a 

atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do 

procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso 

qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de 

conveniência e oportunidade. Se no procedimento administrativo 

demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se 

mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. O ato administrativo que se apresenta formalmente 

perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser 

mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as instâncias penal, civil e 

administrativa são independentes e autônomas, razão pela qual somente 

há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal 

manifesta-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua 

autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 11985/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. 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 MMª. 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 pelo Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 21 de junho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1][1] 

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS Art. 13 São requisitos 

indispensáveis para a promoção: I - ter completado até a data da 

promoção interstício mínimo previsto; II - estar no mínimo no comportamento 

bom; III - ser considerado possuidor de idoneidade moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica 

da Diretoria de Saúde; V - ser considerado apto no teste de aptidão física 

(TAF); VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - haver 

vaga; VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao 

desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior; IX - 

ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).(...) § 15 Os cursos 

referidos no inciso VIII deste artigo destinam-se às praças do QPPM/BM e 

do QPCMPM/BM, sendo: I - Curso de Formação de Cabo para a promoção 

a Cabo; II - Curso de Formação de Sargentos (CFS) para a promoção a 3º 

Sargento; III - Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) para a 

promoção de 1º Sargento e Subtenente.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001725-31.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE CILENE DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de reclamação proposta em desfavor da SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO 

(SINFRA-MT) e do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN, objetivando 

“declaração de NULIDADE DAS INFRAÇÕES LANÇADAS NO PRONTUÁRIO 

DA AUTORA, com abertura de novo prazo indicação do condutor, se 

assim não entender, a DECLARAÇÃO DE SUSPENÇÃO DAS INFRAÇÕES, 

concedendo novo prazo para que a AUTORA aponte o nome do real 

condutor infrator, para que as multas sejam todas encaminhadas para seu 

prontuário, de modo que a autora possa renovar sua CNH, visto que 

necessita da mesma diariamente para ir ao trabalho em Cuiabá, bem como 

determinado ao comprador proceder a imediata transferência de 

titularidade do veículo.” Passa-se ao julgamento. Prefacialmente, vê-se 

que, embora formulado pedido em face do Estado de Mato Grosso, este 

não faz parte da lide quanto à questão referente ilegitimidade passiva da 

pessoa jurídica de direito público requerida. Além disso, verifica-se a 

existência de pedido de obrigação de fazer contra réu não identificado. 

Nesse contexto, tem-se a impropriedade da ação para o fim a que se 

destina, notadamente em relação a causa de pedir. É certo que há certos 

limites sobre a matéria tais como os listados na reclamação n. 

10546-MG/STJ e jurisprudência da Colenda Corte Superior sobre o tema, 

que mesmo no informal rito dos juizados impedem a adaptação da 

presente reclamação. O autor foi devidamente intimado para emendar a 

petição inicial e não o fez. Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e 

julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. 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. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 21 de junho de 2017. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 449 de 719



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003213-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1003213-21.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO BOSCO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

pedido de restituição de valores que alega terem sido descontados 

indevidamente a título de contribuição previdenciária, incidentes sobre a 

remuneração de cargo em comissão, no período de novembro/2012 a 

novembro/2017. Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. Inobstante o não comparecimento 

do requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. I - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária 

que abrange o período posterior a janeiro/2015, relativo ao servidor da 

ativa. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação 

do Mato Grosso Previdência – MTPREV) estabelece que a MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, e 

competente para responder pelas seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, 

na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a 

gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o 

pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime 

previdenciário; III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de 

reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem 

como pensão por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação 

dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do 

RPPS/MT; V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos 

arrecadados; VI - a manutenção permanente do cadastro individualizado 

dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, 

reformados e seus pensionistas; VII - a compensação financeira entre o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso 

e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes 

Próprios de Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores 

civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva da parte reclamada 

referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária a partir 

de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos termos do 

artigo 485, VI do CPC. II – DO MÉRITO A parte reclamante alega o desconto 

da contribuição previdenciária sobre o valor correspondente ao cargo em 

comissão. Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os pedidos 

deduzidos em juízo restringindo-os até dezembro de 2014. A Lei Federal 

nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 

12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a qual veda a 

incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo 

comissionado quando esta não for incorporada pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) 

Extrai-se da ficha de rendimentos das reclamantes que a contribuição 

previdenciária incidiu sobre o valor descrito no item “SUBSIDIO COMIS 

SER”, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte reclamante faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foi cobradas a maior até 

dezembro/2014, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária 

de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no item “SUBSIDIO COMIS 

SER”, por se tratar de verba que não é incorporada à remuneração dos 

servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Nos 

casos de repetição de indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 

e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a 

Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a correção 

monetária incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, a 

partir do trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o advento da Lei 
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Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês 

calendário ou fração. Veja-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...) Sobre o indébito incide correção 

monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., 

conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as 

alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). Ante o exposto, ACOLHE-SE a 

preliminar de ilegitimidade passiva referente ao pedido de restituição da 

contribuição previdenciária a partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato 

Grosso nos moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a restituir os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor 

referente ao “SUBSIDIO COMIS SER”, para o reclamante JOAO BOSCO DA 

SILVA do período de novembro/2012 a dezembro/2014, acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. 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. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Cuiabá-MT, 22 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503739-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO BOM DESPACHO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503739-16.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ERCILIO BOM DESPACHO DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 3.864,43 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no 

Id. 8842010. O Estado opôs Embargos à Execução alegando excesso a 

execução, informando que o valor atualizado total devido é de R$ 2.660,61 

(dois mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) – id. 

9457088. Verifica-se que o cálculo em que mais se amolda a r. sentença é 

o da parte exequente. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os 

embargos de execução opostos pelo Estado, e HOMOLOGA-SE o valor de 

R$ 3.864,43 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e 

três centavos). 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. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MMª. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 22 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002534-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002534-21.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO PERES BANDEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, 

conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. ROGERIO PERES BANDEIRA propôs ação de obrigação de 

fazer em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE, almejando 

autorização para o procedimento realização da cirurgia de Toalete 

Cirúrgica - Correção de Joelho Flexo - Tratamento Cirúrgico. A liminar foi 

deferida. Ocorre que sobreveio nos autos informação de que o autor já 

realizara o procedimento cirúrgico em 25/10/2017, ou seja, antes do 

deferimento da medida liminar (10/11/2017) – id. 10693675 e 11116356-, 

em razão disso, resta patente a perda superveniente do objeto. As 

condições da ação e os pressupostos processuais são matérias de 

ordem pública, não se submetem à preclusão e devem ser examinadas a 

qualquer tempo, conforme autoriza o artigo 485, § 3º, do Código de 

Processo Civil . No tocante ao interesse processual, tem-se a ideia 

associada à necessidade, utilidade e adequação da medida pleiteada. O 

que não se mantém diante do fato que o requerente já realizou o 

procedimento. Ante o exposto, REVOGA-SE a liminar deferida, 

RECONHECE-SE de ofício, a perda superveniente do objeto, e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

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 do 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 pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 25 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002823-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAES DE BARROS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1002823-51.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO PAES DE BARROS 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação proposta em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, na qual a parte autora pretende o reconhecido 

do direito ao abono de permanência, bem como o ressarcimento dos 

valores descontados a data do preenchimento dos requisitos legais. O 

reclamado não compareceu na audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público, deixa-se de aplicar os efeitos da revelia (artigo 345, II, CPC/2015). 

Ademais, no caso concreto, a aludida ausência não configura ato 

atentatório à dignidade da justiça, uma vez que não se extrai qualquer 

intuito de oposição maliciosa ao regular trâmite do processo, assim, 

observa-se, pois, que a realidade fática impede a imposição da multa do 

artigo 334, parágrafo 8º, do CPC/2015. Passa-se a apreciação. A inicial 

defende o direito da parte autora ao abono de permanência, ora negado 
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administrativamente, conforme trecho a seguir: “A parte Requerente 

nascida em 18.06.1958 e tendo sido aposentado com 37 anos e 5 meses, 

quando eram necessários 60 anos completos conjuntamente com mais de 

35 anos de contribuição para aposentadoria integral, ou seja, a soma 

totaliza 95 anos (...)Matematicamente ficaria caracterizada a data de 

18.06.2016 (aniversário de idade) – quando a parte Requerente contava 

com 58 anos de idade e 37 anos de tempo de contribuição - como o exato 

dia da possibilidade da Parte Requerente exercer o direito ao abono de 

permanência.(...) O abono de permanência é benefício incluído pela 

Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, com redação 

no art. 40, § 19, cujo teor consiste em uma prestação pecuniária devida 

aos servidores que preenchidas as condições para aposentadoria optam 

por continuar em atividade, consubstanciada na restituição do montante da 

contribuição do servidor para o regime de previdência. Veja-se: Art. 40. 

(...) § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que 

trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a 

partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) III - voluntariamente, desde 

que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 

público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 

observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) a) sessenta anos de idade e trinta e cinco 

de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de 

contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) b) sessenta e cinco 

anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (...) § 19 O servidor de 

que trata este artigo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (g.n.) A respeito, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal[1] consolidou o entendimento de que a fruição 

do direito é de aplicabilidade imediata, cuja constituição ocorre quando 

preenchido o adimplemento dos requisitos da aposentadoria voluntária 

(§1º, III, “a”, do art. 40 da CF), isto é, o servidor deverá ter 60 (sessenta) 

anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição para o homem, e, 

55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição 

para mulher. Os prazos são reduzidos em 5 (cinco) anos quando se tratar 

de professor (§ 5º, do art. 40), o que não é o caso dos autos. Acresça 

ainda as regras transitórias previstas na Emenda 41/2003: Art. 2º 

Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 

dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria 

voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, 

da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em 

cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, 

até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, 

cumulativamente: I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e 

quarenta e oito anos de idade, se mulher; II - tiver cinco anos de efetivo 

exercício no cargo em que se der a aposentadoria; III - contar tempo de 

contribuição igual, no mínimo, à soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, 

e trinta anos, se mulher; e b) um período adicional de contribuição 

equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela 

Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste 

inciso. (...) § 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado 

as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e 

que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 

40, § 1º, II, da Constituição Federal. Art. 3º É assegurada a concessão, a 

qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como 

pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta 

Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses 

benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 1º O 

servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade 

tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que 

conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou 

trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 

40, § 1º, II, da Constituição Federal. § 2º Os proventos da aposentadoria a 

ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos 

integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data 

de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus 

dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à 

época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a 

concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente. 

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a parte 

autora não preenche os requisitos elencados na legislação, tampouco 

enquadra-se nas condições transitórias da EC 41/2003. Na impugnação a 

contestação à parte autora não acrescentou nova informação, de modo 

que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto no art. 373, 

I, do CPC. Destarte, não merece reparos a decisão administrativa em 

decorrência do princípio (inafastável) da legalidade, não havendo provas 

do cumprimento dos requisitos legais. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, incisos I, do CPC/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. 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. Preclusa a via 

recursal, arquive-se. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Precedentes: ARE 825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 

DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016; ARE 884.747, Rel. Min. Dias 

Toffoli; RE nº 871.994/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 

16/4/15; ARE nº 653.065/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 

de 15/8/12; RE nº 684.253/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 

5/6/12 e RE nº 631.371/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 

de 30/8/12.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000452-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGEM RADCLIN LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E 

ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSIANE COSTA ALMEIDA (TESTEMUNHA)

PRISCILA GARCIA CASTREQUINI (TESTEMUNHA)

MARCIELLE DE SOUZA GAMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000452-45.2016.8.11.0003. 

AUTOR: CENTRO DE IMAGEM RADCLIN LTDA RÉU: 

SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E 

ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA Vistos e examinados. 

Inicialmente registro que este magistrado, titular da 4ª Vara Cível, somente 

passou a responder em substituição legal pela 1ª Vara Cível desta 

Comarca a partir de 18/05/2018 (cia 0045789-15.2018.8.11.0000); e que 

apenas aos 18/06/2018 teve acesso ao presente processo, após a devida 

vinculação ao sistema PJe. Da análise dos autos verifica-se que foi 

deferida a produção de prova testemunhal e pericial contábil (Id. 3646592). 

Posteriormente, a autora arrolou suas testemunhas (Wanderson, Daniela e 

Hélvio) e a requerida também arrolou as suas (Josiane, Marcielle, Priscila e 
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Alexsandra). Foi expedida Carta Precatória para a oitiva da testemunha 

Alexsandra, arrolada pela requerida, vez que residente na comarca de 

Guiratinga, já tendo a mesma restado inquirida e a deprecata tendo sido 

devolvida. Na audiência designada para a oitiva das demais testemunhas, 

o MM. Juiz que presidia o feito declarou a sua suspeição. Assim, o 

processo aguarda a realização de audiência para a inquirição das 

testemunhas, bem como a produção da prova pericial que já foi deferida. 

Isto posto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

Agosto de 2018, às 15:30 horas. No mais, nomeio perito judicial para a 

realização da perícia contábil já deferida nestes autos, o contador 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, profissional devidamente 

cadastrado no banco de dados desta vara. Intime-se as partes para que, 

no prazo de 10 dias, apresentem quesitos e assistentes técnicos. Na 

sequência, intime-se o perito judicial para que, no prazo de 05 dias, 

apresente sua proposta de honorários. Apresentada a proposta, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cada uma 

deposite metade dos valores dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão da prova. Realizado o depósito dos honorários, o perito judicial 

poderá levantar 50% do seu valor, devendo realizar a perícia no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, com a juntada do laudo pericial aos autos em 

prazo não superior a 10 (dez) dias, quando então poderá levantar o 

remanescente dos honorários. Juntado o laudo pericial aos autos, 

intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre o mesmo, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005757-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)

PAULO SERGIO WEHNER - MERCEARIA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13814226.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000837-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

MARIA CLARA CIVILA BERTONI (RÉU)

HELCIONEY DA SILVA LUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO OAB - MT7629/O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13814249.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003180-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONISA DE OLIVEIRA VILELA VASCONCELOS (AUTOR)

LUIZ GUSTAVO SOUSA VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON UMBELINO MAGALHAES (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13814263.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005837-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI FRANCA SILVA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13814266.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002145-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

CASA DOS FREIOS AUTOCENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077/O (ADVOGADO)

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DOS FREIOS AUTOCENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS E CIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077/O (ADVOGADO)

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074/O-O (ADVOGADO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13814273.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002672-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LOPES JUNIOR (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13814285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010089-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG ANDRADE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009167-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004559-35.2016.8.11.0003

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:

ANTONINHA SIRLEI CARAMORI CORDOVA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA A. C. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste sobre o decurso de prazo de citação dos 

executados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000217-44.2017.8.11.0003

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:

JOARES BERTHOLDO - ME (EXECUTADO)

JOARES BERTHOLDO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005372-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO (RÉU)

ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS (RÉU)

A F A MARTINS & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

10344023.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008281-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CLUGG (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação do 

executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004547-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004240-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FLORENCIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010122-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, juntar a guia das custas e taxas judiciárias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010363-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000461-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA LEILA FERREIRA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002731-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002731-33/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Carlos Rogério de Souza. Ré: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. CARLOS 

ROGÉRIO DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, sobreveio o 

pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor 
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que soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao 

crédito, em razão do contrato nº242302782, no importe de R$29.221,13 

(vinte e nove mil, duzentos e vinte e um reais e treze centavos), com 

vencimento para o dia 27.08.2016, conforme documento de (fl.16 – 

correspondência ID 12740715); que, nega veementemente a origem do 

débito. Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de 

urgência, a fim de que a ré retire o nome e CPF do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão do objeto discutido nestes autos, sob pena 

de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do item ‘3’ de (fl.32 – correspondência ID 13151567, fl.09). D E 

C I D O: Considerando os documentos de (fl.13 e fls.17/19 – 

correspondência ID 12740672 e ID 12740733), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de 

Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em 

urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

RETIRADA DO NOME DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A concessão da antecipação de 

tutela exige a prova inequívoca dos fatos, apta a conferir verossimilhança 

às alegações da parte, e, ainda, a possibilidade real de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação. O pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela consistente em retirar o nome do agravante dos sistemas 

de proteção ao crédito em ação declaratória de inexistência de negócio 

jurídico deve ser deferido em razão da impossibilidade de exigir que o 

agravante comprove que não contratou com a parte agravada. Agravo de 

instrumento provido.” (TJ-DF - AGI: 20150020327914, Relator: HECTOR 

VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 328) 

“INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE 

REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE. 

Sendo verossímil a alegação da consumidora de que nunca contratou os 

serviços de telefonia da ré, e presente dano irreparável causado pela 

demora do processo, possível a concessão de tutela antecipada para 

retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. AGRAVO 

P R O V I D O . ”  ( T J - S P  -  A I :  2 1 2 0 5 8 1 8 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2120581-88.2015.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

01/07/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/07/2015) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o novamente o 

nome do autor no rol de restrição ao crédito. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que a 

empresa ré exclua, imediatamente, o nome e o CPF do autos dos órgãos 

de restrição ao crédito, em razão do contrato nº242302782, no importe de 

R$29.221,13 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e um reais e treze 

centavos), com vencimento para o dia 27.08.2016, conforme documento 

de (fl.16 – correspondência ID 12740715), até ulteriores deliberações 

deste juízo (art.297, CPC). Ademais, oficie-se ao SPC/SERASA para que 

procedam a exclusão da negativação do nome e CPF da parte autora 

(art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da 

prova requerido no item ‘7’ de (fl.33 – correspondência ID 13151567, fl.10), 

eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 29 de agosto de 2018, às 

08h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729155 Nr: 9873-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PEREIRA CAMPOS, ADEGILSON BARROSO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 9873-81.2013

Ação: Despejo c/c Cobrança de Alugueis

Autores: Joana Pereira Campos e Outro

Réu: José Cícero

 Vistos, etc...

 JOANA PEREIRA CAMPOS e ADEGILSON BARROSO DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram com a 

presente “Ação de Despejo c/c Cobrança” em desfavor de JOSÉ CÍCERO 

DA SILVA, com qualificação nos autos, aduzindo:

 “Que, são legítimos proprietários do imóvel matriculado sob n° 49.097, do 

CRI local, localizado na zona urbana desta cidade, situado na Av. 

Fernando Correa da Costa, quadra n° 76, lote n° 03, Vila Aurora I; que, 

alugaram um galpão comercial que havia sido construído no imóvel, 

mediante contrato de locação, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

mensais, com prazo de 12 meses de duração; que, o requerido está 

inadimplente com os meses de dezembro de 2012 a maio de 2013, o que 

corresponde ao valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais; 

que, não tiveram sucesso para a solução do problema de forma amigável, 

por isso, requerem a procedência da ação, com a condenação do 

requerido nos encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à 

causa o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), postulando a 

ação sob o manto da assistência judiciária”.

 O pedido de liminar foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso.

 Devidamente citado, por edital, não contestou o pedido, por isso, foi 

decretada a revelia e nomeado Curador Especial, o qual apresentou 

defesa, por negativa geral.

 Sobre a contestação, manifestaram-se os autores, vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito:
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 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

 Cuida-se na espécie de ação de despejo c/c cobrança, aforada por 

Joana Pereira Campos e Adegilson Barroso de Souza em desfavor de 

José Cícero da Silva, por que, segundo a inicial, houve relação negocial, 

conforme contrato firmado em 05 de maio de 2012, com prazo de duração 

de 12 (doze) meses, sendo o valor do aluguel em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), mais luz, água e IPTU, não sendo honrado pelo locatário, 

encontrando-se em atraso por vários meses no importe de R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais).

 Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na 

contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à ré, 

que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia.

 Como sabido, a locação é um contrato bilateral no qual o locador fornece 

por tempo determinado, ou não, coisa não fungível, mediante remuneração 

do locatário, sendo conceituado como:

 "Contrato bilateral, perfeito, oneroso, consensual e de execução 

sucessiva. Bilateral, porque gera obrigações para ambos os contratantes. 

Oneroso, porque cada uma das partes faz jus a determinada prestação. 

Consensual, porque, em princípio, não obedece a formas 

pré-estabelecidas, resultando da simples vontade das partes. E de 

execução sucessiva porque as obrigações recíprocas não se extinguem 

com a primeira prestação, que diz respeito, apenas, ao pagamento de 

determinado período." (Locação Arrendamento e outras Cessões de Bens 

Imobiliários. Ayrton Pinasi. São Paulo: Agá Júris Editora , 2003. p. 11/12 ).

 E, na espécie, a relação jurídico-negocial havida entre as partes, 

consistente na celebração de um instrumento particular de locação para 

fins comercial, pelo período de 01 (um) ano, com aluguel mensal no importe 

de R$ 600,00 (seiscentos reais), do bem descrito na inicial, restou 

devidamente demonstrada conforme se verifica pelo contrato de locação 

acostado aos autos.

 No que tange a incidência de juros de mora, a irresignação do autor se 

faz justa, uma vez que a incidência de tal encargo a partir da citação 

somente pode acontecer em relação às parcelas que venceram até então, 

posto que aquelas que venceram no curso da demanda deverão ter como 

data de incidência o seu vencimento.

 No que diz respeito ao termo inicial de incidência da correção monetária, é 

cediço que ela tem por finalidade manter atualizado o valor da dívida e, 

para que não haja prejuízo e lucro para as partes, a mesma deve incidir 

desde a data do vencimento da obrigação.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ‘Ação de Despejo c/c Cobrança' promovida por 

JOANA PEREIRA CAMPOS e ADEGILSON BARROSO DE SOUZA, em 

desfavor de JOSÉ CÍCERO DA SILVA, com qualificação nos autos, para 

declarar rescindido o contrato e, via de consequência DECRETO o despejo 

da ré, do imóvel descrito e caracterizado nos autos e com fulcro no artigo 

63, § 1°, letra ‘b’, da Lei n° 8.245/91, bem como para condená-lo ao 

pagamento da importância de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), 

referente aos alugueis em atraso, despesas de água e esgoto, luz e IPTU, 

devendo ser acrescido de juros a contar da citação e correção monetária 

a partir do vencimento, bem como os demais meses em atraso a contar do 

ajuizamento da ação.

 Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, 

devidamente corrigida.

 Transitada em julgado e feitas as anotações devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 21de junho de 2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 283446 Nr: 6962-19.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 6962-19.2001

Ação: Execução

Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executado: Luiz Fernando Heitor Duarte.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.174/178) e considerando que o 

executado restou citado por edital na presente ação, hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a intimação da parte 

executada, com fulcro no artigo 275, §2º do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807906 Nr: 17314-45.2015.811.0003

 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: VALDIR CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17314-45.2015

Ação: Indenização por Danos Morais

Autor: Valdir Campos de Souza.

Ré: Avida Construtora e Incorporadora S.A.

Vistos, etc...
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VALDIR CAMPOS DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Indenização por Danos Morais’ que 

moveu em desfavor de AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., 

postulou às (fls.125/129), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764869 Nr: 15751-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAMARA BARROS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15751-50.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Administradora do Consórcio Nacional Honda Ltda.

Ré: Rosamara Barros do Nascimento.

 Vistos, etc...

ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação 

que move em desfavor de ROSAMARA BARROS DO NASCIMENTO, 

devidamente qualificada, requereu a desistência da ação à (fl.65), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, em desfavor de ROSAMARA BARROS DO NASCIMENTO, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, em consonância com o disposto no artigo 90 do 

CPC.

Nesta data foram realizadas as baixas das restrições impostas no veículo 

objeto da lide, via Renajud, conforme extratos em anexo.

Indefiro o pedido de expedição de ofício aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito para baixa de restrição, uma vez que mencionada diligência cabe à 

parte e não ao Judiciário.

Façam as baixas necessárias.

Desde já, defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

exordial, mediante as cautelas de estilo.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421106 Nr: 3384-67.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AIRTON ANTONIO ALTHEMEYER, JANETE 

KURZ PETRY ALTHEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, DANIEL DA 

SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:OAB/MT16966, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:OAB/MT 

3569-B, MICHEL KAPPES - OAB:OAB/MT 14.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, ILMAR SALES MIRANDA - OAB:OAB/MT 5.388

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3384-67/2009

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749678 Nr: 7575-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO 

(ATUALIZADO) - OAB:18457-O/MT, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.63/65), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, após 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de junho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811909 Nr: 58-55.2016.811.0003

 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: AURIVAN FRANCISCO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PEREIRA DE SOUZA, WELLINGTON 

HILLESHEIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062
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 Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do 

réu Wellington Hillesheim de Oliveira, em consonância com os documentos 

de (fls.278/280).No que tange ao réu Alan Pereira de Souza, hei por bem 

em determinar sua intimação, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (15) quinze dias, comprove o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

acostando aos autos documentos que corroborem com sua alegação, em 

consonância com o disposto no artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil.De outro lado, (...)no prazo comum de (15) quinze dias: a) - 

esclareçam se entendem que o processo em exame demanda alguma das 

hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; (...) f) decorrido o período ora concedido para 

manifestação dos litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a 

juntada dos petitórios pertinentes pelas partes, o que deverá ser 

certif icado, conclusos para as providências cabíveis in 

casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de junho de 2018.Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735277 Nr: 14892-68.2013.811.0003

 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: SILVANETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIA ROSA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 D E C I D O:Pois bem, analisando a questão trazida à liça pela parte ré 

(fls.201/202; fls.205/208), verifico que lhe assiste razão parcialmente, haja 

vista que a autora ingressou com a presente ação com a finalidade de 

obter a escrituração e transferência do imóvel para sua titularidade, o que 

fora concedido pela sentença de (fls.104/108), confirmada pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado (fls.160/166; fls.175/178), não podendo 

se recusar a fazê-lo por conta dos emolumentos exigidos para tal, 

conforme alegação de (fl.203).Deste modo, com fulcro no artigo 139, 

inciso IV do Código de Processo Civil, hei por bem em determinar a 

intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

improrrogável de (15) quinze dias, proceda o recolhimento dos 

emolumentos exigidos pelo CRI local, a fim de efetivar a escrituração e 

transferência do imóvel para sua titularidade, sob pena de aplicação de 

multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 

R$5.000,00 (cinco mil reais).De outro lado, defiro o levantamento dos 

valores depositados às (fls.112/113), com suas devidas correções, em 

favor da parte ré, expedindo-se o competente alvará judicial.Por fim, 

examinando o pedido de (fls.211/216), não vejo como possa acolhê-lo, eis 

que fora concedido o benefício da assistência judiciária à parte ré na 

sentença, conforme se observa à (fl.108, 5º parágrafo).Neste sentido a 

jurisprudência assente que:(...)Assim, indefiro e, via de consequência, 

determino que se aguarde o transcurso do prazo consignado no artigo 98, 

§3º do Código de Processo Civil, no arquivo.Todavia, há de ser observado 

que a exequibilidade ficará suspensa pelo período de (5) cinco anos, 

desde que permaneçam os motivos que impuseram à concessão da 

isenção - não haja mudança na situação patrimonial -, o que após a dívida 

restará prescrita (art.98, §3º, CPC).Após cumpridas as determinações 

supra e feitas as anotações de estilo, arquive-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de junho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727478 Nr: 8351-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA OLIVEIRA MANARDO - 

OAB:OAB/MT 19.354, ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - OAB:18944, 

HELOISA KETLEN DE OLIVEIRA MACHADO - OAB:17294/O, LEONARDO 

SANTOS DE REZENDE - OAB:6.358/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8351-19.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S.A.

Executado: Olavo Aguiar Paiva Filho.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.167/177), hei por 

bem em deferir o pedido de (fl.168, alínea ‘a’), devendo a parte executada 

ser intimada, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco 

dias, indique a localização dos maquinários ofertados em garantia em 

alienação fiduciária, sob pena de aplicação do disposto no paragrafo 

único do artigo 774 do Código de Processo Civil.

No mesmo diapasão, defiro as pretensões de (fl.168, alínea ‘b’, ‘c’ e ‘d’), 

com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, 

expedindo-se aditamento e ampliação da carta precatória já distribuída 

junto à Comarca de Poxoréo, incluindo-se a penhora, intimação, avaliação 

e expropriação dos imóveis descritos e caracterizados às (fls.169/177), 

respeitando-se a meação do cônjuge e, ainda, deverá ser observado o 

disposto no artigo 260 e seguintes do mesmo códex.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Considerando o aditamento da carta precatória, estipulo prazo para 

cumprimento em (120) cento e vinte dias (artigo 261 Código de Processo 

Civil).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 867534 Nr: 5776-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA, 

FLAVIO MARTINEZ FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5776-96/2017

Ação: Reintegração de Posse

Autor: Rodobens Administração e Promoções Ltda.

Réus: Agnes Elisabeth Christmann Franca e Outro.

Vistos, etc.

Considerando que a decisão que deferira a liminar de reintegração de 

posse de (fls.100/103) não fora atacada mediante o recurso cabível na 

forma da lei, nem mesmo sobreviera aos autos quaisquer elementos 

modificativos da situação em questão, a qual se arrasta desde a 

propositura da presente em 27.06.2017, hei por bem indeferir os pleitos 

dos réus constantes de (fls.148/162 – destes autos), eis que ausente de 

sustentáculo jurídico, mantendo incólume a decisão de (fls.103V/104).
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Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756181 Nr: 10944-84.2014.811.0003

 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: LUISA RAMOS DA CRUZ, PAMELA RAMOS 

ANASTACIO, PALONY ELIEZE RAMOS DE OLIVEIRA, MARIO CEZAR 

FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA ALVES DOS SANTOS, CLAUDICE 

LUZIA DE OLIVEIRA, JANICE LUZIA DE OLIVEIRA, CICERO ARAUJO DA 

SILVA, EDMILSON FERREIRA DE SOUZA, CLAUDECI LUZIA DE OLIVEIRA 

SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA, SAMUEL PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A H C ASSISTENCIA POSTUMA -ME, ROBERTO 

SOARES HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:6.053-B, VANDIR 

APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGIB JORGE HAGE JUNIOR - 

OAB:OAB/PA 10.317, SONIA HAGE AMARO PINGARILHO - 

OAB:OAB/PA - 1601

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n.º 10944-84.2014

Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais

Autores: Luisa Ramos Da Cruz e Outros.

Rés: A H C Assistência Póstuma – ME e Outro.

Vistos, etc.

LUISA RAMOS DA CRUZ, PAMELA RAMOS ANASTÁCIO, MARIO CEZAR 

FERREIRA DE SOUZA, PALONY ELIEZE RAMOS DE OLIVEIRA, FERNANDA 

ALVES DOS SANTOS, CLAUDECI LUZIA DE OLIVEIRA, CLAUDECI LUZIA 

DE OLIVEIRA SILVA, CICERO ARAUJO DA SILVA, MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SOUZA, EDMILSON FERREIRA DE SOUZA, JANICE LUZIA DE 

OLIVEIRA, SAMUEL PEREIRA DE DA SILVA, todos com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' em desfavor de A.H.C 

BRITO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA - ME e ROBERTO SOARES AGE, pessoas 

jurídica e física, respectivamente, ambas com qualificação nos autos, 

aduzindo:

“Que, os requerentes eram esposa, filhos, irmãs, genros, nora e mãe do 

Sr. Eliezer Anastácio de Oliveira, sendo que esse em razão de acidente 

veio à óbito em 21.08.2014 na cidade de Belém – Pará; que, o de cujus há 

muito residia na cidade de Rondonópolis-MT, razão pela qual se 

preocuparam os requerentes em oferecer um funeral digno a ele; que, 

considerando que a distância entre as cidades de onde ocorreu o óbito 

até onde iria realizar-se o funeral e sepultamento é superior a 2.000 (dois 

mil) quilômetros houve a contratação diante da primeira requerida dos 

serviços funerários, com o embalsamento, sendo referido serviço 

assinado pelo segundo requerido; que, o serviço teve o valor total de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); que, o corpo chegou em 

Rondonópolis em 23.08.2014, às 15:30 horas; que, com a chegada do de 

cujus, os familiares levaram a urna até uma funerária para ornamentar 

com flores, procedimento comum; que, quando da abertura da urna pelos 

funcionários da funerária foi constatada a impossibilidade daquela 

permanecer aberta durante o velório diante do avançado estado de 

putrefação no qual se encontrava o corpo; que, os funcionários da 

funerária fotografaram o corpo para comprovar o estado no qual foi 

recebido, bem como a impossibilidade de permanecer aberto durante o 

velório; que, o sepultamento inicialmente marcado para o dia 26.08.2014, 

foi antecipado para o dia 24.08.2014, às 09:00 horas; que não foi possível 

aguardar a chegada de parentes que estavam se dirigindo de outra 

cidade; que, a promessa do serviço prestado era a duração de 10 (dez) 

dias; que, com o não cumprimento do fim almejado, o serviço foi realizado 

de forma ineficiente, e assim não atingiu ao fim que se destina; que, não 

restou outra opção aos familiares senão buscar ao Poder Judiciário; que, 

a questão é evidente causa de dano moral; que, os requerentes 

suportaram vários transtornos e sofreram abalo a honra; que, são os 

requeridos responsáveis de forma solidária pelos danos experimentados 

pelos autores; assim, requer a procedência dos pedidos, com a 

condenação dos réus em danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) e morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

para cada requerente; dá à causa o valor de R$ 242.500,00 (duzentos e 

quarenta e dois mil e quinhentos reais). Junta documentos. ”

As rés foram devidamente citadas.

Após, o réu Roberto Soares Hage apresentou contestação, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pelos autores, dizendo:

“Roberto – Que, preliminarmente a ação deva ser extinta por falta de 

interesse de agir diante da precariedade da causa de pedir e ausência de 

pedido especificado; que, são ilegítimos os autores pois não comprovaram 

a titularidade de direito; que, há incompetência relativa pois o foro de 

propositura da ação deve ser o domicílio do réu; que, no mérito, ao realizar 

o exame do cadáver o réu constatou que o mesmo já estava em estado de 

decomposição, eis que já havia transcorrido mais de 12 (doze) horas do 

óbito; que, o óbito ocorreu em razão de acidente de trânsito e por isso 

ficou horas no Instituto Médico Legal; que, diante de tal fato a 

recomendação do réu foi para que a urna não fosse aberta nem no 

caminho, nem quando da chegada em Mato Grosso; que, após as 

recomendações o trabalho foi realizado com rigorosa observância das 

técnicas de conservação do corpo; que, o réu não teve qualquer contato 

com os autores sendo todas as recomendações repassadas a primeira 

requerida; que, a simples afirmação exarada de que ‘o corpo estava em 

avançado estado de putrefação’ não é hábil para alcançar o dano 

pretendido, uma vez que proveniente de pessoa leiga; requereu o 

acolhimento das preliminares e alternativamente a improcedência da 

demanda. Junta documentos.”

A ré AHC – Assistência Póstuma ME não apresentou contestação, 

conforme certidão de fls.175.

No mesmo prazo da contestação, ofertou o réu Roberto Soares Hage 

pedido de reconvenção (fls.143/150).

Referido pedido reconvencional era postulado sob o mando da assistência 

judiciária gratuita. O pedido de assistência judiciária foi indeferido (fls. 

166), ocasião na qual também condicionou-se o recebimento da peça ao 

recolhimento das custas atinentes.

 Sobre a contestação, manifestaram-se os autores (fls. 154/165).

 Quando da intimação das partes para a especificação das provas que 

pretendiam produzir (fls. 176/177), deixou-se de receber a reconvenção 

diante da ausência de recolhimento das custas relativas.

Saneado o feito, designou-se dia e horário para realização de audiência 

de instrução (fls. 188/190). Quando da realização da audiência, foram 

ouvidas a parte ré Roberto Soares, duas testemunhas dos autores, bem 

como uma testemunha por meio de carta precatória (fls. 228-verso).

Designou-se dia e hora para a entrega dos memoriais, e com o seu 

cumprimento vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelos autores é a reparação 

de danos morais, pois segundo a inicial com a morte do Sr. Eliezer 

Anastácio de Oliveira, os autores que são parentes do de cujus realizaram 

a contratação de serviço de funerária e embalsamento, com a promessa 

de que o corpo resistisse ao período de 10 (dez) dias, o que não veio a 

ocorrer pois quando chegou ao destino do velório já não foi que esse 

fosse realizado com a urna sepulcra aberta, em razão do estado 

fisiológico que se encontrava o corpo, fazendo assim os autores 

experimentaram os danos que pleiteiam com a presente demanda.

As matérias de ordem preliminar já restaram decididas no despacho 

saneador (fls.188/190).

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois todo o contexto probatório trazido 

aos autos evidencia que, conforme alegam os autores houve falha na 

prestação de serviço realizado em conjunto pelos réus.

Tanto em sua contestação quanto em seu depoimento pessoal em juízo o 

réu Roberto afirma que a preparação do corpo iniciou-se mais de 12 

(doze) horas após o óbito, e assim já estava o de cujus em “processo de 

decomposição”, razão pela qual havia recomendação para a não abertura 

da urna, nem durante o transporte, nem quando chegasse ao local de 

onde seria realizado o velório.
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Assegura ainda que não deteve qualquer contato com os familiares do 

falecido, e que todas as recomendações foram repassadas diretamente 

para o primeiro réu.

Pois bem, em que pesem as alegações da parte ré não sobreveio aos 

autos qualquer indício de prova para sustentar sua versão, ônus que 

evidentemente lhe cabia diante da notória relação de consumo presente no 

caso concreto, relação essa inclusive já reconhecida nos autos quando 

afastou-se a incompetência relativa em relação ao foro de competência da 

ação (fls.190).

Ademais, pelas fotos encartadas nos autos e depoimentos das 

testemunhas não há que se negar que o velório não pode ocorrer com a 

urna fúnebre aberta.

Ainda sobre a tese sustentada pelo réu, a testemunha ouvida por meio de 

carta precatória presta as seguintes informações:

“... o formol mantem o corpo integro por cerca de 10 (dez) dias, porém 

depende do estado que se encontra no momento da aplicação do formol, 

pois se já estiver em um estado avançado de deterioração, o formol só 

evita que este estado avance, mantendo-o na condição em que se 

encontrava; Que o depoente não viu o corpo de Elieser...”.

Ou seja, ainda que tenha recebido o corpo passado cerca de 12 (doze) 

horas após o falecimento, não se justifica – uma vez realizado o 

procedimento de aplicação de formol com promessa de assegurar o 

estado físico por 10 (dez) dias – a condição em que estava quando da 

chegada ao local do velório, conforme demonstram as fotos que 

acompanham a peça vestibular e corroboram os depoimentos colhidos em 

juízo.

Resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de 

indenizar.

Assim já é o entendimento dos Tribunais:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO CORPO DE ENTE QUERIDO, MORTO EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALO SOFRIDO PELOS FAMILIARES AO SE 

DEPARAREM COM A URNA FUNERÁRIA LACRADA, CONSTATANDO-SE, 

APÓS, QUE O CORPO ESTAVA EM SEU INTERIOR SEM O PREPARO 

ESPERADO. PROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1º GRAU. 1. NÃO TENDO A 

FAMÍLIA, JÁ SOFRIDA COM A PERDA DO ENTE QUERIDO, SIDO 

ALERTADA QUANTO À NECESSIDADE DE LACRAÇÃO DA URNA 

FUNERÁRIA E, AO DEPOIS, CONSTATANDO ESSES FAMILIARES QUE O 

CORPO EM SEU INTERIOR NÃO HAVIA SIDO PREPARADO COMO ERA 

ESPERADO, INEGÁVEL A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, DEVENDO A 

AGÊNCIA FUNERÁRIA INCUMBIDA DESSE ATO RESPONDER POR SUA 

OMISSÃO.”  (TJ-SP -  APL:  00272772220068260344 SP 

0027277-22.2006.8.26.0344, Relator: Vanderci Álvares, Data de 

Julgamento: 13/03/2013, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/03/2013)

Diante da não existência de contestação quanto ao valor pago, tem direito 

os autores em reaver a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais).

Quanto ao dano moral.

No estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se 

justifica que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como 

singelo pagamento do preço da dor, mas para atenuação do sofrimento 

causado e punição ou advertência ao ofensor.

Guilherme Couto de Castro, lecionando a respeito dos critérios para a 

fixação do dano moral, nos ensina: "O dano moral, em nosso 

ordenamento, tem duplo caráter, compensatório e punitivo. Sua fixação 

tem como fim, sob o primeiro ângulo, trazer benefício apto, de certo modo, 

permitir um alívio à vítima, ajudando-a a libertar-se do sofrimento, ou 

reconfortando-a, através do percebimento pecuniário. Não se trata de 

pagar a dor já sentida, admitindo-se, isto sim, que o valor estipulado, ao 

trazer benesse para quem padeceu sentimentalmente, implique uma 

compensação justa" (A responsabilidade Civil Objetiva no Brasileiro, Rio de 

janeiro, Forense, 1997, p.23).

E adiante arremata: "Em face do seu caráter punitivo, a verba deve levar 

em conta a intensidade do dolo e o grau de culpa do responsável, bem 

como a sua situação econômica. "O montante, também em razão do 

caráter punitivo, deve ser fixado de modo a não admitir que o agente saia 

lucrando ou plenamente satisfeito com a ilegal conduta."Sopesadas essas 

linhas básicas - aplicáveis quer na responsabilidade objetiva, que na 

subjetiva -, o Juiz arbitrará o quantum, com prudência e moderação" (op. 

cit. p. 25).

No caso dos autos, não se trata de um simples mero aborrecimento do 

cotidiano. Isto porque, os autores já estavam sofrendo com a perda 

inesperada de um ente familiar, e após terem diligenciado a fim de 

promoverem suas homenagens e despedidas finais, foram privados de 

assim o fazer como esperavam, fato que evidentemente majorou o 

sofrimento, angustia, e dor natural já experimentada pela situação em si.

Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar, o que restou provado nos autos, desta forma, procede o 

pedido de indenização por danos morais.

Ademais, como frisado anteriormente, no estágio atual de nosso direito, já 

não mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar 

de ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para 

a atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor.

De outro norte, é entendimento pacífico, conforme orientação da 

jurisprudência que o valor da indenização não pode levar ao 

enriquecimento da vítima, porquanto, qualquer que seja o valor da 

indenização, jamais servirá ele para amenizar a dor física, psíquica ou 

moral sofrida pelos lesados, de sorte que, na reparação dos danos 

morais, o dinheiro não desempenha a função de ressarcimento como no 

caso dos danos materiais. Funciona mais como uma pena ao responsável 

pelo dano.

Já o arbitramento do quantum fica ao prudente arbítrio do juiz, todavia, a 

quantia a ser fixada, como compensação pela dor e humilhação sofrida 

pelo autor, deve ser comedida e justa sem que se transforme em fonte de 

enriquecimento.

A soma a ser arbitrada deve atender a cada caso, tendo-se sempre em 

vista as posses do ofensor e a situação atual do ofendido e, no caso 

posto à liça, arbitro o dano moral em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Neste sentido a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS PELAS PARTES. 

DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. DECISÃO ASSIM EMENTADA: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. 

AÇÃO COM PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FALECIMENTO DE PACIENTE SOB A RESPONSABILIDADE DO RÉU. 

ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO COM RELAÇÃO 

AO MANUSEIO DO CADÁVER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBA 

REPARATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSOS DE AMBAS AS 

PARTES. AUTORES BUSCANDO A REFORMA DO DECISUM PARA 

MAJORAR O QUANTUM FIXADO. PLEITO DO RÉU PELA IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM 

RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO EXTRAPATRIMONIAL RECONHECIDO. 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 116, OBTIDO NO 

ENCONTRO DOS DESEMBARGADORES COM COMPETÊNCIA EM MATÉRIA 

CÍVEL, VEICULADO PELO AVISO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE Nº 

100/2.011. INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ESCORREITA QUE SE 

PRESTIGIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. RECURSO DE AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 01006812420108190001 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 45 VARA CIVEL, Relator: LUCIANO SILVA BARRETO, Data de 

Julgamento: 14/01/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/01/2015)

E mais:

“RECURSO DE APELAÇÃO e AGRAVO RETIDO.CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA O 

CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

DIANTE DA NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS DO RÉU. DANO MORAL QUE 

INDEPENDE DE PROVA, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.CORPO 

NÃO PREPARADO. ENTREGA EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO, 

INVIABILIZANDO O VELÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO TENDO EM CONTA OS FATOS 

OCORRIDOS.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 

9141557 PR 914155-7 (Acórdão), Relator: Denise Antunes, Data de 

Julgamento: 11/10/2012, 10ª Câmara Cível)

 Dessa forma, não resta outro caminho que senão a procedência da ação.

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Reparação 
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de Danos Materiais e Morais' proposta por LUISA RAMOS DA CRUZ, 

PAMELA RAMOS ANASTÁCIO, MARIO CEZAR FERREIRA DE SOUZA, 

PALONY ELIEZE RAMOS DE OLIVEIRA, FERNANDA ALVES DOS SANTOS, 

CLAUDECI LUZIA DE OLIVEIRA, CLAUDECI LUZIA DE OLIVEIRA SILVA, 

CICERO ARAUJO DA SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA, 

EDMILSON FERREIRA DE SOUZA, JANICE LUZIA DE OLIVEIRA, SAMUEL 

PEREIRA DE DA SILVA, em desfavor de A.H.C BRITO ASSISTÊNCIA 

PÓSTUMA - ME e ROBERTO SOARES AGE, todos com qualificação nos 

autos, para o fim de condenar solidariamente as rés a:

a) a devolução da importância do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), despendidos com a preparação do corpo do de cujus, 

devendo incidir correção monetária INPC a contar do efetivo desembolso e 

juros 1% ao mês, a partir da citação;

b) ao pagamento da importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 

devendo incidir correção monetária INPC e juros 1% ao mês, a contar 

desta decisão;

 c) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt., 21/Junho/2.018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410293 Nr: 6301-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER APARECIDO SANTOS, OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - 

OAB:8495/MT

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.926 – item ‘c’), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria. Sobre os documentos fornecidos pelos 

convênios “BacenJud”, manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) 

cinco dias. No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio 

‘RenaJud’, após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802560 Nr: 15414-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.58/61) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: 

ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) 

dez dias, recolhas as custas remanescentes ante a alteração do valor da 

causa, sob as penas da lei.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de 

junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 35545 Nr: 10348-67.1995.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, MARILUCIA SANTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MENDES NETO - 

OAB:11330/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº10348-67/1995

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil.

Considerando que até a presente data a carta precatória de (fl.213) não 

fora retirada, hei por bem determinar nova expedição.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 43026 Nr: 1267-07.1989.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR JOSE DE ABREU PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MARQUES SOARES FILHO, MARIA 

LAIS PINTO SOARES, GAP INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A, REINALDO 

LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1267-07.1989

Ação: Protesto Contra Alienação de Bens

Autores: Arthur José de Abreu Pereira e Outros.

Réus: GAP – Indústria de Plásticos Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.53/60), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Cumprida a determinação supra e feitas as anotações de estilo, retornem 

os autos ao arquivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726298 Nr: 7233-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICLENE CASTRO DOS SANTOS -ME ( TACO 

FORT), NICLENE CASTRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893510 Nr: 2962-77.2018.811.0003

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANÇA, FLAVIO 

MARTINEZ FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTA sem resolução do mérito a presente anulatória de ato jurídico 

promovida por AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA, em desfavor 

de RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA, com fulcro nos 

artigos 323, 337 e 485, inciso V do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte autora (art.98, §3º, CPC).Façam-se as anotações em conformidade 

com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 

88/2014/CGJ.Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Roo-MT, 21 de junho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737531 Nr: 368-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANI RAISSA FERREIRA DOS SANTOS, SUZANA LARA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 368-32.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ani Raíssa Ferreira dos Santos.

Representante: Suzana Lara Santos.

Executado: Paulo Elizandro de Oliveira.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.173/180), hei por 

bem em deferir o pedido de penhora do imóvel descrito e caracterizado à 

(fl.175), com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, na 

proporção de (50%) cinquenta por cento pertencente ao executado, 

expedindo-se mandado de penhora, averbação, avaliação e intimação.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431552 Nr: 212-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RENI SCHULZ, JORGE LUIZ ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBER SEIDENFUS - 

OAB:MT/11.454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.926 – item ‘c’), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria. Nesta data fora efetuada a transferência 

do valor bloqueado, para a Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Sobre os documentos fornecidos pelo convênio 

‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em 

consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de 

Processo Civil. No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para 

que no prazo de (5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do 

convênio ‘RenaJud’. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443639 Nr: 12309-18.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA FRANCISCA ARRUDA VIEIRA, 

BANCO BRADESCO S/A - (BMC S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 12309-18.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Reinaldo Américo Ortigara.

Executados: Margarida Francisca Arruda Vieira e Banco Bradesco S.A.

Vistos, etc...

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de MARGARIDA FRANCISCA ARRUDA VIEIRA E BANCO 

BRADESCO S.A., devidamente qualificados, após seu processamento 

sobreveio a certidão de (fl.246), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Considerando os termos da certidão de (fl.246) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que fora alcançado o objetivo almejado, 

qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser 

trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA, em desfavor de MARGARIDA 

FRANCISCA ARRUDA VIEIRA E BANCO BRADESCO S.A., ambos 

qualificados, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711422 Nr: 6430-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON AUGUSTO DE QUEIROZ RODRIGUES, 

JEVERSON RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA AMARAL & PITÃO LTDA - ME, ALTAIR 

BERTOTTO, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, EDIVALDO OSTROSKI - OAB:36462/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6430-59.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jeverson Augusto de Queiroz Rodrigues.

Representante: Jeverson Rodrigues de Lima.

Réus: Silva Amaral & Pitão Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

JEVERSON AUGUSTO DE QUEIROZ RODRIGUES, menor impúbere, 

representado por seu genitor, JEVERSON RODRIGUES DE LIMA, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de SILVA AMARAL & PITÃO LTDA ME E OUTROS, postulou às 

(fls.337/339), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando a questão trazida à liça pela parte exequente 

(fls.337/339), verifica-se que lhe assiste razão, pois, embora a executada 

Sul América Companhia Nacional de Seguros tenha realizado o depósito 

da importância atinente ao dano moral, conforme limitação da apólice 

(fls.521/525; fl.533), não efetuou a quitação dos honorários 

sucumbenciais, a qual também restara condenada.

Ante o exposto, determino a intimação da seguradora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, efetue o depósito de sua 

cota-parte atinente aos honorários sucumbenciais.

 Desde já, defiro o levantamento dos valores depositados à (fl.522v), com 

suas devidas correções, em favor da parte exequente, devendo a parte 

do menor ser depositada em conta poupança aberta em seu nome e de 

seu patrono em conta própria.

Vindo aos autos os dados bancários, expeçam os competentes alvarás 

judiciais.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista ao exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755996 Nr: 10841-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA GAIAO GENTIL - EPP, DILMA GAIAO 

GENTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10841-77/2014

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755248 Nr: 10442-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI CREDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEILDA MARIA DA SILVA GAIAO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409 SP, BRUNO DE OLIVEIRA POLONI - OAB:351.064/SP, 

GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574/SP, PASQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752 SP, RODOLFO BARBOSA DA COSTA - 

OAB:OAB/SP 244.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10442-48.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Ré: Geneilda Maria da Silva Gaião Me.

 Vistos, etc...

OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação que move em 

desfavor de GENEILDA MARIA DA SILVA GAIÃO ME, devidamente 

qualificado, requereu a desistência da ação à (fl.56), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo aforado por OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em desfavor de GENEILDA MARIA DA SILVA GAIÃO ME, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, em consonância com o disposto no artigo 90 do 

CPC.

Nesta data fora realizada a baixa da restrição imposta no veículo objeto da 

lide, via Renajud, conforme extrato em anexo.

Indefiro o pedido de expedição de ofício aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito para baixa de restrição, uma vez que mencionada diligência cabe à 

parte e não ao Judiciário.

Façam as baixas necessárias.

Desde já, defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

exordial, mediante as cautelas de estilo.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408024 Nr: 3675-04.2008.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO DE PADUA PAIM GOMES DE 

ARRUDA, MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA, 

HONDA AUTO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUZA E SILVA 

- OAB:13.965/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, DIANARÚ SILVA PAIXÃO - OAB:MT/ 10105, 

JOSÉ PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58.739/SP, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT9552

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3675-04.2008

Ação: Medida Cautelar Antecipada de Provas

Autor: Espólio de Antônio de Pádua Paim Gomes de Arruda.

Representante: Maria Stela Paim Gomes de Arruda.

Réus: Toyota do Brasil Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.355), não verifico motivos 

plausíveis para seu acolhimento, haja vista que mencionada diligência 

cabe à parte interessada e não ao Juízo, assim, indefiro.

Ademais, considerando que os presentes autos são findos e que a parte 

autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, hei por bem em 

determinar que o feito aguarde o transcurso do prazo consignado no 

artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, no arquivo.

Todavia, há de ser observado que a exequibilidade ficará suspensa pelo 

período de (5) cinco anos, desde que permaneçam os motivos que 

impuseram à concessão da isenção - não haja mudança na situação 

patrimonial -, o que após a dívida restará prescrita (art.98, §3º, CPC).

Por fim, façam as anotações necessárias e arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414731 Nr: 10383-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODARIO CORREA DE OLIVEIRA, FABIANE 

ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSE DA MATA - 

OAB:3774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos declaratórios intentados por LEODÁRIO 

CORREA DE OLIVEIRA E FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA, e, 

via de consequência, mantenho a decisão de (fls.206/207), em sua 

íntegra.Transcorrido o prazo recursal, determino à secretaria que cumpra 

a decisão retro.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de junho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815335 Nr: 1343-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUEME FUDIZACHI RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340.A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1343-83.2016

Ação: Consignação em Pagamento c/c Cancelamento

Autor: Aqueme Fudizachi Rondon.

Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.56), hei por bem em determinar a 

intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do Código de Processo 

Civil, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746949 Nr: 6139-88.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DARCI DERKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAJES IND E COM DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6139-88.2014

Ação: Cobrança

Autor: Antônio Darci Derkoski.

Ré: Big Lajes Ind. e com. de Artefatos de Concreto Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.142) e da manifestação de 

(fl.145), hei por bem em declarar encerrada a instrução processual do 

presente feito e, via de consequência, designo o dia 16 de julho de 2018 

às 13:00 horas para entrega de memoriais.

Vindo aos autos, conclusos para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755974 Nr: 10832-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA, ALENIMAR DE SOUZA 

MATOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA COLLI DAL PRA - 

OAB:16720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 10832-18.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: A de Souza Matos Oliveira.

Representante: Alenimar de Souza Matos Oliveira.

Executada: Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – Cemat S.A.

Vistos, etc...

A DE SOUZA MATOS OLIVEIRA, representada por sua proprietária 

ALENIMAR DE SOUZA MATOS OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move 

em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT 

S.A., devidamente qualificada, ingressou com o petitório de (fl.212) e, a 

executada, por sua vez, permaneceu inerte, conforme se observa da 

certidão de (fl.214), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 
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alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por A 

DE SOUZA MATOS OLIVEIRA, representada por sua proprietária 

ALENIMAR DE SOUZA MATOS OLIVEIRA, em desfavor de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT S.A., com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores penhorados à (fl.207), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805277 Nr: 16388-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença de fls. 109/181.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723820 Nr: 4813-30.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA MARCIANA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP/153621

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4813-30.2013

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Rozalina Marciana de Morais.

Executada: Caiado Pneus Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando os termos dos petitórios de (fl.236) e de (fls.237/239; 

fls.240/241), bem como, compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que o demonstrativo elaborado pela Senhora Contadora Judicial está 

correto, assim, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.230/235), 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Neste sentido a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. O cálculo do valor da execução foi realizado 

por Contador Judicial e homologado pelo Juízo, sem que a parte 

alegadamente prejudicada tivesse recorrido na forma e no momento 

adequados. Impossibilidade de manejar, a destempo, "impugnação", 

visando a rediscutir os critérios utilizados no memorial que embasa a 

execução. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 

70053337804, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 09/05/2013)

Ante o exposto, defiro o levantamento dos valores depositados à (fl.241), 

com suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se 

o competente alvará judicial.

Considerando que a executada não efetuou o depósito integral dos 

valores encontrados pelo cálculo judicial, intime-se a parte exequente, via 

seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 424312 Nr: 6468-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOCAP RECAPAGENS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA, 

NILSON BARBIERI OLIVEIRA, TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - 

OAB:18145-MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6468-76.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rondocap Recapagens Agrícolas Ltda.

Executados: Caiçara Recapagens de Pneus Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.175), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se carta precatória de intimação e expropriação dos 

imóveis penhorados e avaliados à (fl.141), devendo ser observado o 

disposto no artigo 260 e seguintes do mesmo códex.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 879 a 903 do 

CPC.

Prazo para cumprimento da carta precatória é de (120) cento e vinte dias 

(artigo 261 Código de Processo Civil).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731373 Nr: 11782-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBERTO ANTONIO ALVES PEREIRA, MARIA 

APARECIDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA, MARINO WIEZOREK, HENRIQUE ORMONDE PORTELA, SOLANGE 

SILVA PORTELA, MARCO ANTONIO DE ARAÚJO, MONICA FERREIRA DIAS 

DE ARAUJO, MARINO WIEZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11782-61.2013

Ação: Usucapião Extraordinário
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Autores: Noberto Antônio Alves Pereira e Maria Aparecida A. Pereira.

Réu: Comércio de Cereais Rondonópolis Ltda.

Representante: Marino Wiechzorek.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica das certidões de (fl.135; fl.139), o réu Comércio de 

Cereais Rondonópolis Ltda, bem como, os réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados foram devidamente citados e 

não contestaram a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, bem como, ao ilustre representante do Ministério Público, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767651 Nr: 1170-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICIANA TAUCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Guilherme Moya - 

OAB:20.235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 1170-93.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Niciana Tauchert.

Executada: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

NICIANA TAUCHERT, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., 

devidamente qualificada, ingressou com o petitório de (fl.184), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

NICIANA TAUCHERT, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento dos valores depositados à (fl.183), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436871 Nr: 5539-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS REGINA GHANDRA CALEGARI, ALFREDO MOIA 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA LARA MENDES PAES, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT6534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.236 – item ‘b’), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria. Nesta data fora efetuada a transferência 

do valor bloqueado, para a Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Sobre os documentos fornecidos pelo convênio 

‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em 

consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 51952 Nr: 379-57.1997.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIEDLER & WALDOW LTDA, PEDRYS 

SCHIMITTEL WALDOW, MARTIN WALDOW, ALDINO LAURINDO FIEDLER, 

AECELI FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTA a presente "Ação de Execução de 

Crédito Comercial" proposta por BANCO DO BRASIL S.A., com 

qualificação nos autos, em desfavor de FIEDLER & WALDOW LTDA, 

PEDRYS SCHMITTEL WALDOW, ARCELI FIEDLER, ALDINO LAURINDO 

FIEDLER E MARTIN WALDOW, devidamente qualificados, e o faço com 

fulcro no artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil c/c o artigo 487, inciso II 

do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de R$15.000,00 (quinze 

mil reais) (artigo 85, §8º, CPC), bem como, ao pagamento das custas 

processuais.Façam-se as baixas das penhoras e demais diligências 

pertinentes ao caso.Transitada em julgado, o que deve ser certificado e 

após pagas as custas, se houver, arquive-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de junho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403199 Nr: 16700-21.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER, 

CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 16700-21.2007

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Tereza de Lourdes Garcia Xavier e Outro.

 Vistos, etc...
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Considerando os termos da certidão de (fl.114), determino a intimação 

pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 19 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408193 Nr: 3885-55.2008.811.0003

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS AMERICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3885-55.2008

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

Executada: Natureza Agrícola Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.151), determino a intimação 

pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 19 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762317 Nr: 14625-62.2014.811.0003

 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: ALAIDE GONCALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIANDERSON RAFAEL AREVALO FONTES, 

ELAINE REGINA AREVALO FONTES, ESPÓLIO DE PEDRO RAFAEL DIAS 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14625-62.2014

Ação: Adjudicação Compulsória

Autora: Alaíde Gonçalves de Santana.

Ré: Espólio de Pedro Rafael Dias Fontes.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino à serventia que certifique o decurso do prazo da 

citação da senhora Elaine Regina Arevalo Fontes.

De outro ponto, analisando os termos do petitório de (fl.70), hei por bem 

em deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação do réu – 

Espólio de Pedro Rafael Dias Fontes e de seu representante legal – Sr. 

Ronianderson Rafael Arevalo Fontes- por edital, com fulcro no artigo 256, 

inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 881338 Nr: 10721-29.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE RODRIGUES FEITOSA DE QUEIROZ MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISSA DE MORAES P. LOSSAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR CALIXTO PAZ - 

OAB:MS/8.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10721-29.2017

Ação: Carta Precatória

 Requerente: Danielle Rodrigues Feitosa de Queiroz Moura.

Requerida: Clarissa de Moraes P. Lossavero.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.16) e o disposto no artigo 393 

da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que expeça ofício ao Juízo 

Deprecante, solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata.

Em caso de inércia, proceda-se a devolução da precatória com as baixas 

de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334008 Nr: 3562-89.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO GODIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, REIJEITO a 

presente impugnação promovida por PAULO ROGÉRIO GODIM DOS 

SANTOS, em desfavor de CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, todos com 

qualificação nos autos. Deixo de condenar o executado em honorários 

sucumbenciais, por serem incabíveis à espécie, conforme dispõe a 

Súmula 519 do STJ.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o decurso 

do prazo da intimação do executado sem cumprir a obrigação e, ao 

depois, dê-se vista ao exequente para manifestação em (5) cinco 

dias.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727857 Nr: 8702-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE EXTINTORES RONDON LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8702-89.2013

Ação: Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas

Autor: Carlos Ernesto Augustin.

Réu: Comércio de Extintores Rondon Ltda Me.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.84), determino a intimação 

pessoal do autor, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, 

§1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 19 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728624 Nr: 9415-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES, 

DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN WILLIAN GOUVEIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9415-64.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Carlos Henrique Magalhães Fernandes e Outra.

Executado: Cristhian Willian Gouveia Alves.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.261), determino a intimação 

pessoal dos exequentes, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), deem andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 19 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764265 Nr: 15458-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº15458-80/2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Réu: Nilton Rocha da Silva.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu 

(fl.64), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704680 Nr: 12658-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C DE CARVALHO - TRANSPORTES ME, 

FERNANDA CAPOTE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido formulado à (fl.149), bem como, revogo 

a decisão de (fls.146/verso).Por fim, determino a intimação pessoal do 

exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 

(5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção.Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a 

intimação da parte exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).Prazo do 

edital é de (20) vinte dias.Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de junho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727937 Nr: 8780-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, VILSON 

MARTINS GOMES, MANOELINA DOS SANTOS GOMES, RONICLEI ALVES 

QUIRINO, SUELI DE ANDRADE VIEIRA, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 

IRMA DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS DE SOUZA, DIOGENES DE 

ABREU, MERITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8780-83.2013

Ação: Usucapião

Autora: Maria da Conceição Santos.

Réu: Espólio de José Salmem Hamze.

Representante: Jupia de Oliveira Mestre.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.108), os réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados foram devidamente citados e 

não contestaram a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.
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Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716014 Nr: 11361-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONESE DE PINHO CARVALHO, MAIAVY DE 

CARVALHO, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO LEONARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12.954/MT, ELIZABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:OAB/MT6938

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11361-08.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Armando Otávio Marcondes Guidio.

Executado: Olavo Leonardo de Oliveira.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.249) e realizando consulta junto ao 

sistema ‘SisconDJ’, conforme extratos em anexo, observa-se que os 

depósitos informados pelo executado às (fl.224v; fl.238), não estão 

vinculados à Conta Única, assim, hei por bem em determinar à senhora 

Gestora para que solicite a vinculação dos valores ao Departamento 

responsável e, vindo aos autos, expeça-se o competente alvará judicial.

Em caso de não serem encontrados referidos depósitos, intime-se o 

executado, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco 

dias, efetue o depósito dos valores devidamente corrigidos e/ou acoste 

aos autos os documentos originais do depósito.

Cumpridas as determinações supra, intime-se a parte exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 75528 Nr: 11073-51.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIOLA, ROQUE WILLIANS 

VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN CHARLEYE DUCCINI 

- OAB:287027

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº10073-51/1998

Vistos, etc.

Analisando o petitório de (fl.380) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fl.377) está defasado, assim, 

hei por bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem como, requeira o que 

de direito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440812 Nr: 9481-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA SILVA 

AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9481-49.2010

Ação: Embargos à Execução

Embargantes: Clóvis Augustin e Viviane Izabella da Silva Augustin.

Embargado: Banco John Deere S.A.

Vistos, etc...

CLÓVIS AUGUSTIN E VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de 

“Embargos à Execução” em desfavor de BANCO JOHN DEERE S.A., 

devidamente qualificado e após seu processamento, apresentaram 

manifestação às (fls.640/649), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por CLÓVIS AUGUSTIN E 

VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN, em desfavor de BANCO JOHN 

DEERE S.A.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ c/c artigo 924, inciso III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte embargante em consonância com a cláusula 8.2 (fl.643).

No mesmo diapasão, defiro o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a exordial.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438100 Nr: 6767-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA MARIA COIMBRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6767-19.2010

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Ré: Divina Maria Coimbra Maia.
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Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.104), não vejo motivos plausíveis para seu 

acolhimento, uma vez que o feito se arrasta desde o ano de 2010 sem a 

citação da ré e apreensão do bem, assim, indefiro.

Ademais, determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418044 Nr: 506-72.2009.811.0003

 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: FRB, ADRIANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 506-72.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Fernanda Rodrigues Barbosa.

Executada: Itaú Seguros S.A.

Vistos, etc...

Compulsando os fólios processuais, verifica-se que a decisão de 

(fls.253/verso), não restou integralmente cumprida, pois, não fora 

regularizada a representação processual da exequente, assim, postergo a 

apreciação do pedido de (fl.257) ao cumprimento da ordem.

 Após devidamente cumprida a determinação supra, remetam os autos 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 348649 Nr: 3992-07.2005.811.0003

 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): ERAQUE MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de junho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411748 Nr: 7823-58.2008.811.0003

 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): JOWIL CINE FOTO SOM E VIDEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7823-58.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rondon Plaza Shopping Ltda.

Executada: Jowil Cine Foto Som e Vídeo Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.610/verso), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se o necessário.

Vindo aos autos, dê-se vista ao exequente para manifestação em (10) 

dez dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449350 Nr: 4529-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA, LAMBERTO MARIO HENRY, ALBERTO PEREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULEIDE SOUZA GUIMARAES, BRASIL 

CAMINHÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - EPP, PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4529-90.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro S/c Ltda.

Executada: Zuleide Souza Guimarães.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.359) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726764 Nr: 7674-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI CREDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIS DAYANE MARTINS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 
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OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7674-86.2013

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Executada: Cris Dayane Martins Sales.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.68), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (30) trinta 

dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715018 Nr: 10270-77.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA REGINA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de junho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820075 Nr: 2965-03.2016.811.0003

 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: DHIOGO REIS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2965-03.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito

 Autor: Dhiogo Reis Rabelo.

Réu: Banco Santander Brasil S.A.

Vistos, etc...

DHIOGO REIS RABELO, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição 

de Indébito c/c Danos Morais” em desfavor de BANCO SANTANDER 

BRASIL S.A., devidamente qualificado e após seu processamento, 

apresentaram manifestações às (fls.167/verso; fl.168), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por DHIOGO REIS RABELO, 

em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte ré.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 45383 Nr: 2801-39.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, JOAO ROBERTO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2801-39/1996

Ação: Execução por Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Álvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.242), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382252 Nr: 10449-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE DE JESUS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 10449-21.2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Laerte de Jesus e Silva.

Executado: Bancob – Cobranças Especiais S/c Ltda.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.88/89) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438791 Nr: 7458-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO MARIA DE ASSIS HENRIQUES, EDMEIA DE 

ALMEIDA HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, EDNEI DIAS 

IBRAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA 

HENRIQUES - OAB:82957, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, GISELLA CRISTINA 

KNEIP ROSA SILVA - OAB:9587/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7458-33.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Júlio Maria de Assis Henriques e Outra.

Executados: Chafia Monteiro de Oliveira e Ednei Dias Ibrahim.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.415/417; fl.420) e, 

ainda, considerando que o imóvel pertence integralmente à executada 

Chafia Monteiro de Oliveira, hei por bem em deferir parcialmente o pedido 

(fl.415; fl.420), com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de Processo 

Civil, expedindo-se carta precatória de penhora, intimação e avaliação, 

devendo ser observado o disposto no artigo 260 e seguintes do mesmo 

códex.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Prazo para cumprimento da carta precatória é de (120) cento e vinte dias 

(artigo 261 Código de Processo Civil).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732464 Nr: 12672-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:OAB/MT7172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12672-97.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Zootec Ind. e Com. de Produtos Agropecuários Ltda e Outro.

Executado: Carlos Alberto Dias.

Vistos, etc...

Determino à senhora Gestora que cumpra integralmente a decisão de 

(fl.124) e de (fl.133), expedindo-se o competente alvará judicial.

De outro lado, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.145/152), hei por bem em deferir o pedido, devendo a parte executada 

ser intimada pessoalmente, para que no prazo de (5) cinco dias, indique 

qual é a matrícula do bem imóvel denominada Fazenda São José, sob pena 

de aplicação do disposto no paragrafo único do artigo 774 do Código de 

Processo Civil.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809740 Nr: 17851-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS LTDA ME,, MARCOS 

APARECIDO DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17851-41.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Vigo Auto Peças Ltda Me e Marcos Aparecido de Góes.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.53/verso), hei por bem em deferir 

o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (60) 

sessenta dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729430 Nr: 10108-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RIBEIRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VASQUEZ PIRES - 

OAB:13.993A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10108-48.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Divino Ribeiro Borges.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.77), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, devendo a serventia proceder com a citação do 

réu, via postal, nos endereços constantes às (fl.66; fl.68; fl.71/verso).

Em sendo negativas as diligências, desde já, determino a citação do réu 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.
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Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

 Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 862133 Nr: 3929-59.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3929-59.2017

Ação: Carta Precatória

 Requerente: Banco Safra S.A.

Requerida: Rodorápido Transportes Ltda.

Vistos, etc...

Considerando o encerramento do prazo de suspensão (16.05.2018) nos 

autos da Recuperação Judicial (fls.188/189), hei por bem em determinar a 

intimação do requerendo, para que no prazo de (5) cinco dias, dê 

andamento ao feito.

Em nada requerendo, expeça-se ofício ao Juízo Deprecante (artigo 393 da 

C.N.G.C. – TJMT), solicitando providências, com prazo de (30) trinta dias, 

sob pena de devolução imediata.

Por fim, restando inerte, proceda-se a devolução da precatória com as 

baixas de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438349 Nr: 7016-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA, 

CESAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia ou requerendo a suspensão pelo artigo 

921, §2º do CPC, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de junho de 2018.Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440699 Nr: 9368-95.2010.811.0003

 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: NEIDIR CARLOS NEITZKE, MARLENE MENDES NEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO, CECILIA CARVALHO 

TINOCO, ANTONIO JOSE DA SILVA, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ILMAR SALES MIRANDA, para devolução dos 

autos nº 9368-95.2010.811.0003, Protocolo 440699, 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.: 754502 Nr: 10040-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIELLE LARISSA 

FERREIRA DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

10040-64.2014.811.0003, Protocolo 754502, 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.: 289489 Nr: 4015-55.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DEL CISTIA, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉTRICA SERPAL LTDA, SIRIANI & SIRIANI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARA CRISTINA 

RIBEIRO AMORIM, para devolução dos autos nº 4015-55.2002.811.0003, 

Protocolo 289489, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002145-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

CASA DOS FREIOS AUTOCENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077/O (ADVOGADO)

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DOS FREIOS AUTOCENTER LTDA - ME (REQUERIDO)

ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS E CIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077/O (ADVOGADO)

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074/O-O (ADVOGADO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002145-64.2016 Ação: Renovatória de Contrato de Aluguel Autor: Só 

Freios Comércio de Peças e Serviços Ltda Epp. Réu: Mercadão dos Freios 

Ltda – Casa dos Freios Autocenter. Vistos, etc... MERCADÃO DOS 
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FREIOS LTDA – CASA DOS FREIOS AUTOCENTER, via seu bastante 

procurador, na ação ‘Renovatória de Contrato de Aluguel’, que lhe move 

SÓ FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP, devidamente 

qualificada, ingressou nos autos com os petitórios de (fl.165; fl.170; fl.171; 

fls.174/176), vindo-me conclusos. D E C I D O: Inicialmente, quanto ao 

pedido liminar de desocupação do imóvel, a lei 8245/1991, com suas 

recentes atualizações, aduz: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no 

parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em 

pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e 

renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) IV - desde que 

autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á 

mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando - se de 

pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile , 

ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de 

Processo Civil.” “art. 59 – Com as modificações constantes deste capitulo, 

as ações de despejo terão rito ordinário. § 1º - Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) X 

– a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo.” A concessão da liminar, 

autorizando a desocupação do imóvel locado, deve preencher os 

requisitos dos artigos 58 e 59, citados acima. Em assim sendo, 

vislumbra-se dos presentes autos que a reconvinte não preencheu os 

requisitos em comento senão vejamos: É requisito para a propositura da 

ação de despejo a notificação do locatário e esta se dará via 

correspondência com aviso de recebimento, somente, quando autorizada 

expressamente em contrato tal espécie de notificação, caso contrário a 

mesma deverá ser efetuada via Cartório Notarial. E, para a concessão da 

liminar de despejo, conforme preceitua o § 1º do artigo 59, da lei em 

comento, deve ser prestado caução, no valor de 3 (três) aluguéis, para 

que a medida seja alcançada. Nesse sentido: “DECISÃO: ACORDAM, os 

integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e dar 

provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto e 

sua fundamentação. EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE 

LIMINAR. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.INOBSERVADOS 

OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR 

DE DESPEJO. NÃO PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO 

ARTIGO 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO 

LIMINAR QUE DEVE SER CASSADA.RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.Para que seja deferido o pedido liminar de despejo em contrato 

de locação não residencial, faz-se necessário o envio prévio de 

notificação extrajudicial requerendo a retomada do bem, o ajuizamento da 

ação em 30 (trinta) dias e a prestação de caução equivalente a três 

meses de aluguel. Não observados os requisitos, a ordem de despejo 

liminar não deve ser deferida.” (grifei) (TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1166344-2 

- Campo Mourão - Rel.: Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - - J. 

08.10.2014) (TJ-PR - AI: 11663442 PR 1166344-2 (Acórdão), Relator: 

Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 08/10/2014, 12ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 1442 29/10/2014) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. DE 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA PARA FINS DA 

LIMINAR DE DESPEJO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. DE 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA PARA FINS DA 

LIMINAR DE DESPEJO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. DE 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA PARA FINS DA 

LIMINAR DE DESPEJO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. DE 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA PARA FINS DA 

LIMINAR DE DESPEJO.. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS - AI: 

70061652533 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 09/10/2014, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 15/10/2014) “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE LOCAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO- IMÓVEL COMERCIAL - LIMINAR - LEI Nº 8.245/91 - 

REQUISITOS - DEFERIMENTO. Cumpridos os requisitos previstos no art. 59, 

1º, VIII da Lei nº 8.245/91, vale dizer, prestada caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel e proposta a ação em até 30 (trinta) 

dias do termo final do contrato de locação, conceder-se-á liminar para 

desocupação do imóvel não residencial em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária.” (grifei) (TJ/MG – AI 

nº 1.0024.10.018487-8/001, Rel. Des. Tiago Pinto, DJ 23/08/10.) O que se 

percebe nos autos é que o reconvinte não prestou a caução necessária 

que aduz o § 1º do artigo 59 da Lei do inquilinato, requisito este essencial 

para o deferimento da medida liminar. Ademais, não se vislumbra a 

presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, 

declinados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Igualmente, não há 

notificação válida acerca de eventual falta de pagamento, constando nos 

autos. Posto isto, frente ao exposto, hei por bem em indeferir o pedido da 

liminar, pretendida pelo reconvinte. De outro norte, analisando os termos 

do petitório e documentos de (fls.174/176), hei por bem em dar 

prosseguimento ao pedido reconvencional, com fulcro no artigo 343, §4º 

do Código de Processo Civil, devendo ser incluído ao polo o reconvindo 

Erllon Rodrigo Fagundes de Freitas e Cia Ltda Epp, com qualificação à 

(fl.144), bem como, regularizada sua citação, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de agosto de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005696-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA GOES BARBOSA OAB - PE33880 (ADVOGADO)

ROGERIO SCARABEL BARBOSA OAB - SP144579 (ADVOGADO)

MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA OAB - CE8667 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO JARDIM MUNHOZ OAB - SP133714 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005696-52.2016.8.11.0003. 

AUTOR: CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA RÉU: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos e 

examinados. Inicialmente registro que este magistrado, titular da 4ª Vara 

Cível, somente passou a responder em substituição legal pela 1ª Vara 

C í v e l  d e s t a  C o m a r c a  a  p a r t i r  d e  1 8 / 0 5 / 2 0 1 8  ( c i a 

0045789-15.2018.8.11.0000); e que apenas aos 18/06/2018 teve acesso 

ao presente processo, após a devida vinculação ao sistema PJe. Cuida-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. BERTINETTI LTDA em 

face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

LTDA, ambas devidamente qualificadas nos autos. Alega a autora, em 

breve resumo, que é prestadora de serviços de diagnósticos por imagem 

nesta cidade, estrando credenciada junto à ré Unimed há mais de 29 anos, 

mas que em Outubro/2017 recebeu notificação de rescisão unilateral do 

contrato firmado entre as partes, assinalando o prazo de 60 dias para o 

descredenciamento da autora perante a requerida. Afirma que, ademais, 

aos 16/12/2016 a requerida comunicou todos os seus cooperados para 

não encaminharem seus clientes para a autora, sob o fundamento de que 

o contrato foi rescindido em 31/12/2016. Defende que o ato da ré é 

abusivo e ilegal, além de prejudicar os usuários do plano de saúde, ante a 

falta de prévia comunicação e substituição da autora por outra empresa 

capaz de atender a clientela. Requer o deferimento de tutela de urgência, 

para a suspensão da notificação referente à rescisão do contrato e a 

comunicação aos médicos cooperados de que a autora continua 

credenciada à ré e os pacientes não devem ser encaminhados para outra 

clínica. No mérito, solicita a declaração de nulidade da resilição do contrato 

de prestação de serviços pela requerida. A tutela antecipada foi 
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indeferida. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência da ação. Preliminarmente, requereu a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, alegando que a autora 

não tem interesse de agir, posto que não requereu a decretação da 

nulidade da cláusula contratual que permite a rescisão do pacto e, deste 

modo, o pedido formulado seria juridicamente impossível. A autora 

impugnou a contestação. As partes foram intimadas para especificar as 

provas que ainda pretendiam produzir. A autora requereu a produção de 

prova testemunhal, a tomada do depoimento pessoal da ré, e a produção 

de prova pericial. A ré pugnou pela produção de prova testemunhal e 

tomada do depoimento pessoal da autora. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A preliminar de falta de 

interesse processual, arguida pela requerida, confunde-se o próprio 

mérito da demanda, na medida em que a requerida afirma que, para pedir a 

nulidade da rescisão do contrato, a autora deveria ter formulado também 

solicitação de nulidade da cláusula contratual que possibilita a rescisão 

contratual. Deste modo, incontestavelmente, a matéria eleita em sede de 

preliminar, qual seja a possibilidade/impossibilidade de rescisão do 

contrato celebrado entre as partes, está diretamente afeta ao mérito da 

demanda, razão pela qual a questão será apreciada juntamente na 

oportunidade do julgamento da causa. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do 

NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito quando não houve necessidade de produção de 

outras provas”. Assim, é possível o julgamento antecipado da presente 

lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de outras provas. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - 

PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 

PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE 

DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - 

REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do Código de 

Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao caso. 

Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento 

antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras 

provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já 

produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de 

defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas contidas no 

caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da 

demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder 

Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que 

se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram 

suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, 

pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da 

demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de 

Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide 

antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção 

de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear 

e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de 

pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao 

julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” Na 

mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata 

prestação jurisdicional. Destaco ainda, que meras alegações são 

insuficientes para ensejar a dilação probatória. Assim, caberia às partes 

motivar o convencimento do juiz quanto à necessidade de outras provas, 

o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido orienta o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - LIVRE CONVENCIMENTO - JUIZ COMO 

DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA - REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE 

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL - INDEPENDENCIA DAS 

INSTÂNCIAS - DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PRÁTICA DO ATO 

IMPROBO - APROPRIAÇÃO DE TRÊS CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DE 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS - FRAUDE NO LANÇAMENTO - 

FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO DE UMA DAS 

EMPRESAS FAVORECIDAS - ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS 

CHEQUES ATRAVÉS DE EMPRESA DE PROPRIEDADE DA ESPOSA DO RÉU 

- ARTIGO 9º DA LEI DE IMPROBIDADE - ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO 

DESPROPORCIONAL AO VALOR DOS CHEQUES - SENTENÇA MANTIDA - 

APELO DESPROVIDO. 1. “ (...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide 

antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção 

de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear 

e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de 

pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao 

julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” 2. “No 

sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos 

arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a 

produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido 

da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.”(AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)” 3. (...)”. (Ap, 

102055/2013, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/07/2014, Data da publicação no 

DJE 25/07/2014). Desnecessária a tomada do depoimento pessoal das 

partes, vez que as declarações da autora e da requerida já estão juntadas 

nos autos através da petição inicial, da contestação, da impugnação à 

contestação e das demais peças através dos quais as mesmas se 

manifestaram no feito, sendo desnecessária a realização de novas 

oitivas, vez que nada poderiam acrescentar ao feito de modo a contribuir 

para o julgamento da lide. Acerca da possibilidade do indeferimento do 

depoimento pessoal das partes, assim já decidiu o E. TJ/MT: “APELAÇÕES 

CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE DADOS PESSOAIS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – ENTREGA DE PRODUTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 

OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA 

MAJORAÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC – RECURSO DO 1ª APELANTE 

CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 2ª APELANTE CONHECIDO E 

PROVIDO. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa em razão do 

indeferimento de oitiva de depoimento pessoal da parte adversa, uma vez 

que não é vedado ao magistrado julgar a lide sem instrução probatória, 

quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos 

termos dos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. (...)”.(Ap 

35792/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 31/07/2014). De igual forma, não 

se faz necessária a produção de prova testemunhal, uma vez que as 

provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são 

suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide, e a prova 

testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado (discussão de 

contrato), não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação 

deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da 

convicção. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA - 

CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PREJUDICIAL 

DE NULIDADE POR CEREAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA POR DÍVIDAS DE CONTRATO 

FIRMADOS COM FALSÁRIO – PROVA DA REGULARIDADE DA 

CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO BANCO - ART.6º, VIII, DO CDC – 

INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO – INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ – DEMAIS DÉBITOS QUESTIONADOS 

JUDICIALMENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO - 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar 
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quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a 

possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, 

consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 

781.652/RS). Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada 

acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade 

por cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 13/08/2015). Registro que a possibilidade do juiz indeferir 

a produção de provas que entende desnecessárias é matéria pacificada 

pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos demais Tribunais Pátrios. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – 

PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO 

– CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA 

DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO 

CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – 

DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O juiz na condição de 

dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, 

a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos 

sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar 

desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei 

processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa 

das partes. (...)”. (Ap, 68386/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no 

DJE 12/12/2014). Não há razões para a produção de prova pericial neste 

momento processual, posto que a natureza da ação proposta não requer 

a realização de qualquer perícia antes de se decidir acerca da 

possibilidade/impossibil idade da rescisão do contrato, ou 

validade/invalidade da notificação concernente à rescisão contratual, não 

havendo nenhum fato que reclame por prova desta categoria. A 

possibilidade do indeferimento da prova pericial, quando já existem outras 

provas nos autos que permitem o julgamento do mérito da lide, também já 

foi matéria apreciada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDEFERIMENTO DE PROVA 

PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - ISSQN – SOCIEDADE 

POR RESPONSABILIDADE LIMITADA – MÉDICOS – CARÁTER 

EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS BENESSES 

PREVISTAS NO ARTIGO 9º, §§1º E 3º, DO DL Nº 406/68, QUE NÃO 

FORAM REVOGADOS PELO DL Nº 116/2003 – RECURSO IMPROVIDO. 1 – 

Não há falar-se em cerceamento de defesa e, por via de consequência, 

nulidade da sentença, se a prova pericial requerida e indeferida se mostra 

desnecessária ao deslinde da causa, nomeadamente em razão de o 

magistrado condutor do feito ter entendido que as provas já constantes 

nos autos eram suficientes à formação de seu convencimento. (...)”. (Ap 

136199/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). Desta 

forma, passo ao julgamento antecipado da lide. Como já relatado, cuida-se 

de ação onde a autora afirma que é prestadora de serviços de 

diagnósticos por imagem; que permaneceu estrando credenciada junto à 

ré Unimed há mais de 29 anos; que, todavia, em Outubro/2017 a ré lhe 

notificou da rescisão unilateral do contrato e informou que o 

descredenciamento ocorreria em 60 dias; que aos 16/12/2016 a requerida 

comunicou todos os seus cooperados para não encaminharem seus 

clientes para a autora, sob o fundamento de que o contrato foi rescindido 

em 31/12/2016; e que o ato da ré é abusivo e ilegal, devendo ser 

declarada a nulidade da resilição do contrato de prestação de serviços 

pela requerida. A ré, por sua vez, sustenta que a rescisão do contrato 

firmado entre as partes é possível e que não houve violação à qualquer 

dispositivo legal. Pois bem. Inicialmente cumpre esclarecer que a requerida 

Unimed trata-se de uma sociedade cooperativa e, dada sua natureza 

jurídica, nos termos do artigo 5º, inciso XVIII, da Constituição Federal, é 

vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Assim, a requerida 

Unimed tem plena liberdade de atuação, conforme descreve o doutrinador 

Leonardo Figueiredo: “(...) foi uma cooperativa criada com o objetivo de 

proporcionar uma alternativa de assistência médica digna para a 

população brasileira. Além de criar um sistema de trabalho que valoriza o 

empenho dos profissionais, voltado para o atendimento das necessidades 

coletivas de seus associados, procura atender com presteza os 

interesses dos respectivos beneficiários. Com tais objetivos, foi adotado o 

então sistema cooperativista de saúde suplementar”. (Figueiredo, 

Leonardo Vizeu. Curso de Direito de Saúde Suplementar. Manual Jurídico 

de Planos e Seguros de Saúde. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 

274-275). Resta claro, portanto, que a relação da cooperativa com seus 

associados não se confunde com a relação da cooperativa com os 

prestadores de serviço, em decorrência da sua livre atuação no mercado 

de saúde suplementar. No presente caso, é evidente que a questão da 

possibilidade/impossibilidade do descredenciamento da clínica autora e a 

rescisão do contrato de prestação de serviço não deve ser examinada 

como se a requerente se revestisse da condição de cooperada, e nem 

pautada em relação cooperativa/associado, mas considerando-se a 

relação de duas empresas que atuam no setor de serviços médicos, 

sendo que a ré tem a sua atuação no mercado (da saúde suplementar) 

vinculada às regras que regulamentam as operadoras de planos e 

seguros de saúde. Nesse contexto, sustenta a requerida a possibilidade 

de resilição do contrato, ao argumento da existência de cláusula contratual 

permissiva e não violação de qualquer dispositivo legal. De fato, pelo 

detido exame dos autos, denota-se que o contrato firmado entre as partes 

é passível de resilição a qualquer tempo, haja vista tratar-se de direito 

potestativo. Caso assim não fosse, tornar-se-ia impossível a uma das 

partes liberar-se do vínculo diante da não concordância da outra que 

pretendesse a manutenção desse elo. Vale dizer, paira sobre a relação 

firmada entre as partes o princípio do ‘pacta sunt servanda’, em que é 

assegurada a liberdade de contratação, bem como a aquiescência da 

vontade quanto ao término da relação contratual. Ao apreciar o pedido de 

tutela de urgência, a MM. Juíza plantonista já havia assentado que 

“tratando de planos de saúde, é possível ao plano credenciar e 

descredenciar médicos, hospitais e laboratórios” e “a livre contratação 

pelas partes na atuação do mercado de planos de saúde, autoriza o 

rompimento do pacto firmado, não se mostrando razoável, à primeira vista, 

a ingerência estatal a obrigar a manutenção indefinida da avença firmada 

pelas partes”. O artigo 473 do Código Civil acentua que a resilição 

unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, 

opera-se mediante denúncia notificada à outra parte. No presente caso, 

extrai-se dos autos que a requerida Unimed, nos termos da notificação 

juntada aos autos (noticiada, inclusive, pela própria autora) formalizou o 

aviso prévio de 60 (sessenta) dias quanto ao descredenciamento da 

requerente do seu quadro de prestadores de serviços, ato que não 

configura abuso de direito ou quiçá afronta a função social do contrato ou 

a boa–fé. A respeito, muito bem se posiciona a jurisprudência: “a doutrina 

enfatiza que o dirigismo contratual, no âmbito da saúde suplementar, deve 

se restringir às relações de seus agentes como os consumidores: 

‘excetuando-se a relação do sistema com os consumidores, na relação 

entre os demais atores deve prevalecer a liberdade do exercício da 

atividade econômica, a livre manifestação de vontade (aqui remanesce 

mais fortemente o pacta sunt servanda) e a livre negociação)’”. (TJPR - 

12ª C.Cível - AC - 1165830-9 - Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - - 

J. 07.05.2014). A Lei 9656/98, ao dispor sobre as regras dos planos de 

saúde, confere às operadoras a decisão acerca da opção relativa à sua 

rede de credenciadas. Observe-se o disposto no artigo 17: “Art. 17. A 

inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de qualquer entidade 

hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto à sua 

manutenção ao longo da vigência dos contratos. § 1o É facultada a 

substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo , 

desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos 

consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados 

desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou 

infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. § 2o Na hipótese de a 

substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer 

por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o 

estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar 

as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. 

§ 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do 

estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, 

durante período de internação, quando a operadora arcará com a 

responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento 

equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional 

para o consumidor (...)”. Aludido dispositivo não importa, obviamente, na 

impossibilidade de rompimento do credenciamento, sendo o conteúdo da 
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norma suficientemente claro ao assentar que o viés da tutela legal é 

direcionada ao direito dos consumidores, garantindo-lhes a fruição dos 

serviços a serem prestados nos moldes da contratação entre usuário e 

operadora de plano de saúde. Todavia, impossível invocar-se a legislação 

em apreço com o fito de obter a manutenção do contrato, sobretudo pelo 

fato de que não há nestes autos uma notícia sequer de violação aos 

direitos de algum consumidor. A legislação mencionada, bem como aquela 

invocada pela autora na petição inicial (artigo 8º da Resolução nº 

365/2014 da Agência Nacional de Saúde Pública Suplementar) não se 

presta à tutela do interesse de pessoas jurídicas de direito privado, sendo 

que o intento da lei visa tão garantir a saúde suplementar ao consumidor. 

Logo, razão assiste à requerida, quando afirma que a rescisão do 

contrato firmado entre as partes é possível e não viola nenhum dispositivo 

legal de regência da atuação das partes. Em outras palavras, o princípio 

do ‘pacta sunt servanda’, que respalda a livre contratação pelas partes na 

atuação do mercado de planos de saúde, autoriza o rompimento do pacto 

firmado, não se mostrando razoável a ingerência estatal a obrigar a 

manutenção eterna da avença firmada entre as partes. Deste modo, o 

credenciamento de clínica junto à cooperativa médica pode ser desfeito, o 

que enseja a improcedência da presente ação. Para corroborar todas as 

razões já expostas, colaciono jurisprudências de casos semelhantes: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

DESCREDENCIAMENTO C/C PRECEITO CONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UNIMED - APELO 1 - DESCREDENCIAMENTO 

DE CLÍNICA - DIREITO POTESTATIVO - COOPERATIVA MÉDICA 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - ATUAÇÃO NO MERCADO NOS 

MOLDES DA LEI Nº 9656/98 - CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA (ENTIDADE 

HOSPITALAR) - LIVRE PACTUAÇÃO DAS PARTES - ARTIGO 17 DA LEI Nº 

9656/98 QUE TUTELA O DIREITO DOS CONSUMIDORES E NÃO DA 

ENTIDADE HOSPITALAR PRESTADORA DE SERVIÇO - USO IMPRÓPRIO DA 

REGRA PARA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL FORA DO 

EXCLUSIVO INTERESSE DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE 

DESCREDENCIAMENTO ENTRE A COOPERATIVA E A ENTIDADE 

HOSPITALAR A QUALQUER TEMPO - ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL - 

POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO UNILATERAL MEDIANTE DENÚNCIA 

NOTIFICADA À OUTRA PARTE - FORMALIDADE ATENDIDA - REFORMA 

DA SENTENÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APELO 2 - 

DANOS MATERIAIS - INOCORRÊNCIA EM RAZÃO DA PRÓPRIA LICITUDE 

DO DESCREDENCIAMENTO - AD ARGUMENTANDUM TANTUM, ROBUSTA 

PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

ALEGADOS PREJUÍZOS SUPORTADOS - EXEGESE DO ARTIGO 333, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - Tribunal de Justiça do Estado 

do ParanáDANO MORAL - INOCORRÊNCIA. I - Não se confunde a relação 

da cooperativa com seus associados e da cooperativa com aqueles 

prestadores de serviço em decorrência da sua livre atuação no mercado 

de saúde suplementar. II - O princípio do pacta sunt servanda, que 

respalda a livre contratação pelas partes na atuação do mercado de 

planos de saúde, autoriza o rompimento do pacto firmado, não se 

mostrando razoável a ingerência estatal a obrigar a manutenção eterna da 

avença firmada entre as partes. O credenciamento de clínica junto à 

cooperativa médica pode ser desfeito, não sendo própria a norma prevista 

no artigo 17 da Lei 9.656/98 a impor a manutenção do vínculo contratual, 

haja vista seu alcance se estender a defesa dos consumidores. III - O 

artigo 473 do Código Civil acentua que a resilição unilateral, nos casos em 

que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia 

notificada à outra parte. A Unimed nos termos da notificação de fls. 83 

formalizou o aviso prévio de 60 (sessenta) dias quanto ao 

descredenciamento da apelada do seu quadro de prestadores de 

serviços, ato que não configura abuso de direito ou quiçá afronta a 

função social do contrato ou a boa-fé. Logo, razão assiste a apelante 

Unimed quanto ao direito de descredenciamento da apelada Clínica Ecocor 

junto ao seu quadro de prestadores de serviços, registrando que, no 

presente caso, teve que manter à margem da sua vontade por 

aproximados 09 (nove) anos - via ordem liminar - o vínculo contratual. 

APELAÇÃO 1 PROVIDA.APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDA. (TJPR - 11ª C.Cível 

- AC - 1009181-7 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba - Rel.: Gamaliel Seme Scaff - Unânime - - J. 24.09.2014)”. (TJ-PR - 

APL: 10091817 PR 1009181-7 (Acórdão), Relator: Gamaliel Seme Scaff, 

Data de Julgamento: 24/09/2014, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1443 29/10/2014). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA JUNTO 

À COOPERATIVA DE PLANO DE SAÚDE. CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 

(ENTIDADE HOSPITALAR).DESCREDENCIAMENTO POSSÍVEL, NOS 

TERMOS DO ART. 17 DA LEI 9.656 /98. CONSUMIDORES CIENTIFICADOS 

DO DESCREDENCIAMENTO.OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE 

INDICOU AS CLÍNICAS CREDENCIADAS NAS QUAIS OS BENEFICIÁRIOS 

PODERIAM DAR CONTINUIDADE AOS TRATAMENTOS. COMUNICAÇÃO DA 

RESILIÇÃO DO CONTRATO À APELANTE. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA 

PREVISTO NO ARTIGO 2º, § ÚNICO, V, A DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 

Nº 71/2007 DA ANS QUE SOMENTE SE APLICA NOS CASOS DE 

CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. SENTENÇA 

MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. I - RELATÓRIO. 2” 

(TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1608688-9 - Francisco Beltrão - Rel.: Sigurd 

Roberto Bengtsson - Unânime - - J. 29.03.2017). Impossível, pois, o 

acolhimento do pedido da autora, na medida em que não existe qualquer 

previsão na Lei 9.656/98, na Resolução 365/2014 ou em outro diploma 

legal concernente, que imponha a manutenção do vínculo contratual, haja 

vista que o alcance de tais diplomas se limita à defesa dos consumidores. 

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001375-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001375-71.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos etc. Da 

análise da exordial, verifico que a Unidade Consumidora sub judice 

encontra-se registrada em nome de terceiro que não é parte da lide (Sr. 

Amaral Celestino dos Santos), conforme faturas acostadas ao ID 

1543107. Não obstante o autor tenha alegado que é locatário do imóvel da 

referida Unidade Consumidora, o contrato de locação foi celebrado entre o 

demandante e o Sr. Milton Gabriel de Moraes, que também não é parte da 

lide, consoante ID 1543116. Assim, não há nos autos qualquer documento 

que comprove a existência de relação jurídica entre o demandante e as 

faturas em comento, não havendo como reconhecer o direito à 

indenização se aquele que alega o dano não é titular do direito material a 

ser discutido em juízo. Por outro lado, o art. 9º do CPC/15 dispõe que, com 

as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à 

produção de qualquer decisão, sendo que o art. 10 do mesmo Código 

veda a prolação de “decisões-surpresa”. Nesse sentido, colham-se os 

seguintes julgados: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA – 

ACÓRDÃO BASEADO EM DOCUMENTO SOBRE O QUAL A PARTE NÃO 

TEVE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRÉVIO 

CONTRADITÓRIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 437, §1º, DO CPC – 

DECISÃO COLEGIADA ANULADA – RECURSO ACOLHIDO. 1. A 

sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o 

exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a 

assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com 

influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões 

judiciais. 2. O art. 9º do CPC dispõe que, com as ressalvas do parágrafo 

único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão, 

sendo que o art. 10 do mesmo Código veda a prolação de 

“decisões-surpresa”. 3. Não conferida oportunidade para manifestação 
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sobre documentos juntados pela parte contrária e que influenciaram na 

resolução da causa, deve a decisão ser anulada por descumprimento do 

art. 437, §1º, do CPC. 4. Embargos acolhidos para, anulando o acórdão, 

reabrir prazo para manifestação da parte prejudicada.” (TJMT - ED 

139346/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

27/03/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA 

DEMANDA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM NOME DE 

TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

MULTA DEMANDA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM NOME 

DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há como reconhecer o direito a 

indenização se aquele que alega o dano não é titular do direito material a 

ser discutido em juízo. Tal legitimação dá-se a quem está autorizado a 

demandar ou ser demandado como titular da relação jurídica, o que não 

ocorreu.” (TJ-SC, AC 750663 SC 2010.075066-3, Terceira Câmara de 

Direito Civil, Julgamento 6 de Maio de 2011, Relator Saul Steil). (grifo 

nosso). Desse modo, de maneira a aferir a eventual legitimidade ativa do 

autor, e tendo em vista, especialmente, a vedação a que seja proferida 

decisão surpresa, o que atende aos preceitos estabelecidos no Código de 

Processo Civil de 2015, determino sejam intimadas as partes para que, em 

15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a questão da legitimidade nos 

termos acima aludidos, requerendo o que entenderem de direito. A seguir, 

conclusos. RONDONÓPOLIS, 17 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000936-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERNANDES CAMPOS (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das informações de ID 13350243 e 13350233, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004051-21.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO 

LTDA EXECUTADO: R. BALKE & BALKE LTDA - ME Vistos etc. Por meio da 

decisão de ID 13528379, este juízo determinou que parte credora se 

manifestasse sobre o petitório formulado pela executada no ID 13521640, 

no qual oferta em garantia, espontaneamente, uma aeronave (SENECA III 

BEM810D, Ano 1983) avaliada, em tese, em R$ 750.000,00 (setecentos e 

cinquenta mil reais), de propriedade do sócio Christian Conde. Por meio da 

petição de ID13561660, a parte executada alega que o valor arrestado e 

removido soma a quantia de R$ 1.132.826,90 (um milhão, cento e trinta e 

dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos), de modo que 

postula que todo o excedente seja devolvido, ou que seja ordenado que 

se proceda à devida contagem das mercadorias removidas do interior do 

estabelecimento. Postula, ainda, que os produtos arrestados não sejam 

retirados do município de Rondonópolis-MT e que sejam mantidos em local 

adequado para garantir a sua conservação, bem como requer seja 

determinada de forma expressa a proibição da venda dos produtos em 

referência até decisão ulterior deste juízo. Aportou aos autos certidão 

positiva de citação (ID 13584634) e o competente auto de arresto (ID 

13584692), noticiando o que houve o cumprimento integral da 

determinação proferida por este juízo e que as mercadorias arrestadas 

foram avaliadas em R$ 329.393,83 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos 

e noventa e três reais e oitenta e três centavos). Instada a se manifestar, 

a exequente não concordou com a indicação do bem indicado a constrição 

pela executada, sob o argumento de que não há comprovação de que se 

trata de bem livre e desimpedido, demais do fato de que o valor da 

aeronave supera o da dívida executada, estando fora da gradação legal 

estatuída pelo CPC (ID 13618445). Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Compulsando os autos, no tocante à oferta em garantia da 

aeronave de propriedade do sócio Christian Conde, verifico que não 

houve anuência da exequente com o pedido apresentado, sob o 

argumento de que não há comprovação de que constitui bem livre e 

desimpedido. A exequente argumenta, ainda, que a aeronave tem valor 

superior ao da dívida executada e que não dispõe de meios para pagar o 

saldo remanescente. De fato, não há prova de inexistência de ônus sobre 

aludida aeronave, bem como não é certo que referido bem não seja objeto 

de garantia de outros débitos, haja vista a existência de inúmeras 

pendências financeiras em nome da executada, consoante devidamente 

fundamentado na decisão de ID 13528379. Ante o exposto, sendo 

pertinentes as justificativas apresentadas pela exequente, tenho por bem 

INDEFERIR o petitório apresentado pela executada no ID 13521640. Quanto 

às alegações formuladas pela executada no ID 13561660, determino que o 

exequente se manifeste sobre referido petitório, devendo conferir 

prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. A seguir, conclusos. RONDONÓPOLIS, 15 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006248-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELIO DA CONCEICAO JOSE NOGUEIRA OAB - DF46159 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILBERTO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das informações de ID 13622290 e 13622277, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000850-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão de ID nº 13824351, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003738-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das informações de ID 13342016 e 13342010, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DUARTE FERREIRA (EXECUTADO)

GIOVANI DUARTE FERREIRA 49657550149 (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado de Avaliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005740-71.2016.8.11.0003

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:

RONILDO JOSE CAMARGO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RONILDO JOSE CAMARGO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das informações de ID 13343249 e 13343260, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010180-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA COSTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1010180-76.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDUARDO DA COSTA RIBEIRO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009611-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA OLYMPIA DE PAULA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1009611-75.2017.8.11.0003; 

Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AURORA OLYMPIA DE 

PAULA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010402-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

M. R. D. O. (REQUERENTE)

L. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EFRAIM ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EFRAIM ALVES DOS SANTOS OAB - MT5178/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1010402-44.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 112.834,35; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VALOR DA 

CAUSA, LEVANTAMENTO DE VALOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: LUZINETE RODRIGUES MACHADO, 

LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: EFRAIM ALVES DOS SANTOS 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002759-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

ARAUJO & SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Jardim Primavera - 

Rondonópolis - MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000711-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REYNOLD FALAVINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000711-69.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: MANOEL SOARES LEMOS Parte Ré: RICARDO REYNOLD 
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FALAVINA Vistos etc. DEFIRO conforme requerido pelo autor. Designo, 

para oitiva das testemunhas faltantes, o dia 01 de agosto de 2018, às 08h, 

devendo o procurador do demandante comparecer acompanhado das 

testemunhas aludidas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 08 de maio de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 898309 Nr: 4765-95.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PORTO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado LUCIANO PORTO AZEVEDO, com 

qualificação nos autos pessoa jurídica de direito privado, com fulcro nos 

art. 321, art.485, I e, art.918, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que indefiro a petição inicial.Custas pela parte embargante. Sem 

honorários haja vista que não houve a intimação da parte 

embargada.Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Roo-MT, 21 de junho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito,em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784917 Nr: 8140-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LUCIA PORTO AZEVEDO, ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, LUCIANO 

PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8140-12/2015

Ação: Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: Lavoro Agrocomercial Ltda.

Executados: Osvaldo Xavier Azevedo e Outros.

Vistos, etc.

Determino intimação pessoal da parte exequente, via seu representante 

legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), 

dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias (art.260, CPC).

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 21 de junho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito,

em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747307 Nr: 6346-87.2014.811.0003

 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: ANTONIA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIENE ALVES DE LIMA - 

OAB:18124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002

 INTIMAÇÃO das partes da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 10/10/2018, às 10h30min, nos termos da decisão a 

seguir transcrita: "Vistos etc.

Conforme pedido pelas partes às fls. 124, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 10 de outubro de 2018, às 10h30min, devendo-se 

intimar as partes e seus procuradores. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas, cabendo ao 

Advogado de cada litigante informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da audiência designada, nos termos do art. 455 do 

CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777359 Nr: 5200-74.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON - 

HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANE MARA MAFFISSONI - 

OAB:14832/GO, HIGOR A. MENDONÇA FERREIRA - OAB:33.364-GO, 

Julyanna Vieira Leão Cabral - OAB:GO/21.409, Lydiane Furquim 

Ataides - OAB:GO/34.055, REYKA CATRINNE COSTA BARBOSA - 

OAB:21.322-GO, RICARDO DE PAIVA LEÃO - OAB:15623-GO

 INTIMAÇÃO das partes da audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 12/09/2018, às 09h30min, nos termos da decisão a seguir 

transcrita: Rejeito a preliminar de legitimidade passiva suscitada na 

contestação, porque diz respeito ao próprio mérito da causa, de forma que 

será com ela apreciada. No mais, havendo necessidade de produção de 

prova oral designo audiência de instrução e julgamento para o dia o dia 12 

de setembro de 2018, às 09h30min, devendo-se intimar as partes e seus 

procuradores. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca da audiência 

designada, nos termos do art. 455 do CPC/15."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 300647 Nr: 10777-53.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA, ANTONIO CARLOS DE BARCELOS, 

FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMERVALDO GONCALVES DE SOUZA, 

JOAO ROZENDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B, SISANE VANZELLA - OAB:5.971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO das partes da sentença de fls. 455, conforme a seguir 

transcrito: "Vistos etc. Ressai dos autos que o executado apresentou 

impugnação à penhora on line realizada às fls. 443/446. Contudo, aludida 

impugnação é intempestiva, porquanto protocolizada fora do prazo legal 

de 05 (cinco) dias a que concerne o art. 854, § 3º, do CPC/15. Assim, 

NÃO CONHEÇO da impugnação de fls. 451/452, em razão de sua 

intempestividade. Diante disso, providencie-se o necessário ao 

levantamento do quantum bloqueado, expedindo-se alvará para depósito 

na conta indicada às fls. 450.

Diante da quitação integral do débito, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil de 

2015.

Eventuais custas finais pelo devedor. Tudo cumprido, arquive-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 774386 Nr: 4058-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA ANA SEGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A

 No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais pleiteado pela 

requerente.Em consequência da sucumbência recíproca in casu, 

CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem ainda ao pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) a ser pago pela autora e 50% 

(cinquenta por cento) a ser pago pelo réu, tanto com relação às custas 

quanto em referência aos honorários devidos, tudo com fundamento no 

art. 86, caput, do CPC/2015. Assim, deverá o quantum de 20% (vinte por 

cento) de honorários ser dividido na proporção acima, 50% (cinquenta por 

cento) em benefício do advogado do demandado e 50% (cinquenta por 

cento) em benefício do advogado da requerente. Do mesmo modo e na 

mesma proporção, deverá se proceder ao pagamento das custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.CONSIGNO, [..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 773030 Nr: 3573-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVACIR GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA KATIUSSIA TELLES PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SANTOS RAIMUNDI 

CARLOS PEREIRA - OAB:18022/O, SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora da audiência designada para o dia 

11/07/2018, às 10h30min, nos termos da decisão abaixo transcrita: 

"Vistos etc. Não obstante a revelia da parte demandada, entendo 

necessária a produção de prova oral. Desse modo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 2018, às 10h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, cabendo 

ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da audiência designada, nos termos do art. 455 do 

CPC/15. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 808998 Nr: 17648-79.2015.811.0003

 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: PAULO RICARDO ANDRIGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO das partes da audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 12/09/2018, às 08h30min, nos termos da decisão a seguir 

transcrita: "Vistos etc. A princípio, REJEITO a preliminar levantada pela 

parte demandada neste feito, haja vista que o boletim de ocorrência de fls. 

31/32 aponta o autor como motorista e proprietário do veículo objeto do 

acidente em questão, o que se afigura suficiente para aferir sua 

legitimidade ativa in casu, notadamente em face da ausência de provas em 

sentido diverso que tenham sido apresentadas pela demandada. No mais, 

havendo necessidade de produção de prova oral em audiência, DEFIRO os 

pedidos de fls. 125/126 e 127/128, inclusive o depoimento pessoal do 

requerido, sob pena de confissão (donde a necessidade de que seja 

intimado pessoalmente para a audiência instrutória). Assim sendo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2018, às 

08h30, devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 760532 Nr: 13636-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, JOÃO PAULO GARCIA - OAB:OAB/ PR 66.039

 Vistos etc.

Diante do pagamento das custas processuais (fls. 95/96), RECEBO OS 

EMBARGOS à execução para discussão, sem aplicar-lhes efeito 

suspensivo, eis que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 919, § 

1º, do CPC/15, haja vista que a execução não está, nesta data, garantida 

por penhora.

Feitas tais considerações, intime-se a exequente/embargada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos (artigo 

920, inciso I, do CPC/15).

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Em face da não concessão de efeito suspensivo, determino o 

desapensamento destes embargos do feito executivo, a fim de que a 

execução tenha seu regular prosseguimento (art. 914, § 1°, do CPC/15).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 334505 Nr: 3822-69.2004.811.0003

 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: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALVES 

PEREIRA - OAB:111205/SP, FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - 

OAB:218594, JOÃO EBERHARDT FRANCISCO - OAB:160771/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 518/518v.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Ademais, as partes requerentes por meio do petitório de fl.519, informam o 

integral cumprimento da obrigação por parte do requerido.

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

Proceda-se à baixa da restrição de fl. 504.

Honorários na forma pactuada.

Custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 423765 Nr: 5926-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L DA SILVA BOTAS E BOTINAS, JOSE 

LEMES E SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉZIO PEDRO FULAN - 

OAB:OAB/MS13171-A, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de requisição de informações junto à Secretaria da Receita 

Federal, acerca do CPF das partes executadas, estando evidentemente 

esgotadas as providências destinadas à busca de bens. Essa 

circunstância autoriza a pretendida quebra de sigilo fiscal, nos moldes 

postulados.

Nesse sentido:

"A autorização para consulta ao sistema INFOJUD deve ser operada em 

caráter excepcional, esgotados todas as diligencias necessárias. Nesse 

sentido: 'A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em 

caráter extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a 

quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte 

executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos 

meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de 

penhora' (Acórdão n. 888115, 20140020249844AGI, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/08/2015)". 

(Acórdão n.928892, 20150020309733AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 

12/04/2016. Pág.: 229).

Enquadrando-se o caso em exame, portanto, dentre as hipóteses em que 

se admite a medida de quebra de sigilo pretendida, dada a frustração de 

busca de bens dos devedores por todos os outros meios disponíveis, 

DEFIRO o pleito.

Acondicionadas às informações requisitadas na forma recomendada na 

CNGC/MT, vista à parte credora para requerer o que entender de direito 

em 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 354039 Nr: 9089-85.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA DA SILVA PARMEJANE MATOS, 

JOÃO PARMEJANE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 Desse modo, mantenho a constrição judicial efetivada às fls. 

56.Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 95, no tocante a avaliação 

do bem penhorado e subsequente intimação das partes.Sem prejuízo 

dessa providência, intime-se o exequente para acostar cálculo atualizado 

do débito, em 05 (cinco) dias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737862 Nr: 593-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES PANIZ- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:MT/8.660, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:OAB/MT12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão do processo postulado retro, tendo em 

vista que o feito constitui ação monitória, não havendo que se aplicar o art. 

921 do CPC/15, já que ainda não foi convertida em ação executiva.

Assim sendo, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito quanto à citação da demandada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 412081 Nr: 8190-82.2008.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO FRANCA ROSA, SERGIO LARI 

PERFETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LIBARDONI, JOEL PENIDO, 

CLAUDINEIA DE PAULA PENIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:2071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699

 Vistos etc.

A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença de fls. 

129, alegando que houve omissão no aludido decisum ao extinguir o feito 

por abandono sem que os autores tenham sido devidamente intimados 

para conferir prosseguimento ao processo.

Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no 

artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil.

Todavia, não se trata de hipótese que admite a interposição de embargos 

de declaração, porque sequer é alegada omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença de fls. 129.

Veja que os autores pleiteiam a modificação do decisum, alegando que 

não é crível que tenha julgado extinto o feito por abandono sem a 

intimação eficaz dos requerentes para promoverem o andamento do 

processo.

Da análise de tais argumentos, observa-se que os embargantes objetivam 

atacar o próprio conteúdo da sentença, não indicando eventual omissão, 

obscuridade ou contradição em seu conteúdo, mas suposto erro judiciário, 

que, em existindo, deve ser apontado pelo recurso próprio, que não é 

este.

Nesse sentido, dispõe o art. 1022 do CPC/2015:

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.

Assim sendo, não estamos diante de hipótese em que se admite a 

interposição de embargos de declaração.

Diante do exposto e com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AVENTADOS pelos requerentes, mantendo a sentença 

embargada na íntegra, tal como foi lançada.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 423224 Nr: 5425-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI ROSA RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO ESPORTE CLUBE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 CERTIFICO que conforme pedido de fls. 106 o presente feito já encontra 

suspenso, conforme certidão de impulsionamento de fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 281428 Nr: 4863-76.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ermiro Ghisleni Rosa - 

OAB:5.198/MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 CERTIFICO que os presentes autos encontram-se suspensos, conforme 

pedido da parte autora de fls. 189.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 412872 Nr: 8722-56.2008.811.0003

 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: JOSELITA MARTINS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO 

DE OSVALDO CIRILO, MARCIA APARECIDA CIRILO BORGES, LOURDES 

KALIX FERRO, IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 INTIMAÇÃO das partes da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 05/09/2018, às 10h30min, nos termos da decisão a 

seguir transcrita: Vistos etc.

Certifique-se sobre o decurso do prazo ‘’in albis’’ do réu Espólio de 

Osvaldo Cirilo para se manifestar quanto ao despacho de fls. 125. Sem 

prejuízo dessa providência, desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia o dia 05 de setembro de 2018, às 10h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, cabendo 

ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da audiência designada, nos termos do art. 455 do 

CPC/15. Indefiro o pedido de prova pericial de fls. 126/127 porque não 

constitui seu objeto matéria a ser tratada neste feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 351017 Nr: 6124-37.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE BARROS PINTO, SENTEGE SERVICOS 

TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA, FLAVIA MAIA DE BARROS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRATARI CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o decurso 

do prazo da r. Decisão de fl. 105, IMPULSIONO os presentes autos para o 

fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme artigo 921, III, 

do CPC, cientificando que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano 

sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens 

penhoráveis (art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o subsequente 

arquivamento deste feito. Consigno, outrossim, que o prazo prescriscional, 

na hipótese ora referida, permanecerá suspenso por 01 (um) ano, 

voltando a correr depois de decorrido esse prazo sem manifestação do 

exequente (art. 921, §§ 1º e 4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 436706 Nr: 5374-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RIBEIRO TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os presentes autos encontram-se suspensos pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme pedido da parte autora de fls. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 431708 Nr: 368-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P MATIAS, JOSE PEDRO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial, ante o pedido de fl. 202, IMPULSIONO os 

presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, 

conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando que, caso decorra o prazo 

máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam 

encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o 

subsequente arquivamento deste feito. Consigno, outrossim, que o prazo 

prescriscional, na hipótese ora referida, permanecerá suspenso por 01 

(um) ano, voltando a correr depois de decorrido esse prazo sem 

manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 447779 Nr: 2958-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL LTDA ME, GILSON ALVES 

LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial, ante o pedido de fl. 109, IMPULSIONO os 

presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, 

conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando que, caso decorra o prazo 

máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam 

encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o 

subsequente arquivamento deste feito. Consigno, outrossim, que o prazo 

prescriscional, na hipótese ora referida, permanecerá suspenso por 01 

(um) ano, voltando a correr depois de decorrido esse prazo sem 

manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 814907 Nr: 1172-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERIBERTO MOURA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Compulsando os autos em exame, verifico que há necessidade de 

CHAMAR O FEITO À ORDEM.

Isso porque esta demanda foi recebida como liquidação pelo procedimento 

comum quando deveria ser processada por arbitramento, haja vista a 

natureza do objeto da liquidação, que é o recebimento de quantia a ser 

apurada, conforme artigo 509, inciso I, parte final, do Código de Processo 

Civil de 2015, 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:

(...)

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;”.

 Intimem-se as partes para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15.

Consigno que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com a 

empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer valor 

percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de indeferimento 

do pedido.

A seguir, conclusos para eventual nomeação de perito ou decisão de 

plano, conforme o caso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 793327 Nr: 11605-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO RIBEIRO, VANESSA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALVES ATHAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, determino que se proceda ao imediato desapensamento desta 

demanda executiva dos embargos propostos, haja vista que sua 

tramitação conjunta é exceção (apenas na hipótese de serem os 

embargos recebidos com efeito suspensivo, o que não ocorreu in casu), e 

não regra.

Da mesma forma, considerando que não foi atribuído efeito suspensivo 

aos embargos, indefiro o pedido do executado de fls. 72/73.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito para 

fins de satisfação do débito, indicando bens passíveis de penhora no 

prazo de 15 (quine) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815066 Nr: 1233-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO RIBEIRO, VANESSA OLIVEIRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 Vistos etc.

De início, DETERMINO que se proceda ao imediato desapensamento da 

demanda executiva destes embargos propostos, haja vista que sua 

tramitação conjunta é exceção (apenas na hipótese de serem os 

embargos recebidos com efeito suspensivo, o que não ocorreu “in casu”, 

consoante se vê às fls. 160/161), e não regra.

No mais, havendo necessidade de produção de prova oral, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 8h30min, devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Desde já, defiro a expedição de carta precatória para oitiva de eventuais 

testemunhas residentes em outra Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 706809 Nr: 1546-84.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAHIM MOHAMED CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO DA SILVA ABREU, ESPOLIO DE 

MANOEL JOSE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MARCOS FABIAN - 

OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM - OAB:5257/MT

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC/15.Condeno o demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que ora 

estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

ficando sobrestada a cobrança desses valores pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, pelo fato de ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça, 

a teor do que dispõe o artigo 98, §§ 2º e 3º do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente sentença, procedidas às 

comunicações necessárias, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 762805 Nr: 14822-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANTINO JOSE GERALDINO, MANOELITA DE 

OLIVEIRA GERALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.545-A

 INTIMAÇÃO das partes da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 

dia 24/10/2018, às 10h00min, nos termos da decisão a seguir transcrita: 

"Vistos etc.

Para tentativa de conciliação a ser presidida por esta magistrada, 

conforme pedido às fls. 39, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

10h00min, devendo-se intimar as partes e seus procuradores. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 346876 Nr: 2305-92.2005.811.0003

 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: ORLANDO FERREIRA DE MATOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS HUMBERTO RICHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 

CARDINAL - OAB:7830, MARCELO MONTEIRO SALOMÃO - 

OAB:7613-B/MT

 No mais, julgo improcedente o pedido de lucros cessantes, referente à 

complementação do auxílio-doença, pelos motivos acima 

delineados.CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor total da condenação...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342415 Nr: 10532-08.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO MOREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA, para 

devolução dos autos nº 10532-08.2004.811.0003, Protocolo 342415, 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.: 822062 Nr: 3630-19.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELFONSO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADO R. DE O. CASTRO - 

OAB:14.992-A, CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ROSALVO DOS SANTOS SALES, para 

devolução dos autos nº 3630-19.2016.811.0003, Protocolo 822062, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 799705 Nr: 14275-40.2015.811.0003

 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: OLIVIA ZUCATO JULIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Certifico 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 os procuradores das partes da r. Decisão de fls. 198, 

nestes termos: "Considerando o requerimento da parte requerida no 

sentido de produção de prova oral, de modo a evitar futura alegação de 

nulidade, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

agosto de 2018, às 09h30min, devendo-se intimar as partes e seus 

procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 897157 Nr: 4418-62.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS ALEXANDRE DA SILVA FERREIIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA- EPP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT

 Certifico 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 os procuradores das partes, para manifestarem acerca 

da remessa destes autos à Justiça Estadual, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 897204 Nr: 4429-91.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILIA SALES BONFM, LENI LOEBLEIN MAIER, LUCIA 

DE FATIMA FONTES DE SOUZA, LURDES FATIMA PICCOLI, MARILDA 

SCHREIBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FRAGA - OAB:18026, 

FLAVIO FRAGA - OAB:OAB/SC18026, PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:MT/14.163-A, PEDRO ARY AGACCI NETO - OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Certifico 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 os procuradores das partes, para manifestarem acerca 

da remessa destes autos à Justiça Estadual, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 897209 Nr: 4433-31.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EUGENIO BONJOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - OAB:882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Certifico 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 os procuradores das partes, para manifestarem acerca 

da remessa destes autos à Justiça Estadual, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002458-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA PASSOS DA SILVA GREGORIO (AUTOR)

ADAILTON GREGORIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002458-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ADAILTON GREGORIO DE ALMEIDA, JESSICA OLIVEIRA PASSOS 

DA SILVA GREGORIO RÉU: JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E 

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ADAILTON GREGÓRIO DE ALMEIDA e JESSICA 

OLIVEIRA PASSOS DA SILVA em desfavor de MASTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA E NEGÓCOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JM 

EMPREEENDIMENTO IMOBILÁRIOS LTDA, devidamente qualificados na 

exordial. Os autores alegam, em síntese, que celebraram com as 

demandadas dois contratos de compra e venda para aquisição dos 

imóveis descritos na inicial, localizados no empreendimento denominado 

Residencial GRANVILLE. Aduzem que, em razão de dificuldades 

financeiras, pararam de efetuar os pagamentos das parcelas pactuadas 
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no referido contrato. Sustentam que, no mês de março de 2016, ao 

comunicar as Requeridas que não mais efetuariam os pagamentos das 

parcelas e que pleiteavam a devolução do montante já pago, obtiveram a 

informação de que seria aplicada a cláusula da rescisão contratual, que 

afirmam constituir cobrança indevida. Ressaltam que foi pago, até a 

propositura da demanda, o valor de R$19.000,00 (dezenove mil) reais. Por 

conta de tais fatos, pleiteiam os requerentes o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinado que as requeridas restituam os 

valores pagos, que somam a importância de R$ 19.000,00 (dezenove mil 

reais). Apresentam pedidos de natureza final e juntam documentos. Era o 

que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da 

lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem 

presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que 

as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação 

probatória, sendo recomendável, a priori, a formação do contraditório. 

Desse modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia do 

contrato celebrado, comprovantes de pagamento, entre outros 

documentos, é certo que não há elementos seguros o suficiente para 

ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda 

melhor compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o 

pedido de tutela de urgência dependem de melhor apuração. No caso em 

exame, não restou evidenciada a obrigação de as demandadas restituírem 

a integralidade dos valores pagos pelos demandantes, de modo a justificar 

o depósito na forma pretendida em tutela de urgência, uma vez que as 

cláusulas do contrato entabulado permanecem íntegras e obrigam ambos 

os contratantes, sendo descabida, portanto, a alteração unilateral das 

disposições contratuais quanto à rescisão, ao menos neste momento. Não 

há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade 

do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante 

prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos termos da 

disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência 

quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o 

julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco 

ao resultado útil do processo. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos 

os elementos aptos à concessão da medida liminar. Conforme o disposto 

no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 28 de agosto de 2018, às 

10h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 25 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Núm e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000174-10.2017.8.11.0003, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[COMPRA E 

VENDA, PERDAS E DANOS]. REQUERENTE: ALEXANDRE BEVILACQUA 

BECK REQUERIDO: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de “ação de 

rescisão contratual c/c perdas e danos materiais e morais c/c pedido de 

tutela” ajuizada por ALEXANDRE BEVILACQUA BECK em desfavor de SPE 

BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em 

síntese, que no dia 27/06/2014 assinou um Instrumento Particular de 

Promessa de Compra e Venda para aquisição do apartamento descrito na 

inicial, localizado no Condomínio Alvorada Cuiabá, situado no loteamento 

Terra Nova, na cidade de Cuiabá/MT (matrícula nº 122.395). Relata que, 

quando assinou o contrato, o apartamento ainda estava em construção, 

com entrega prevista para 30/10/2015. Alega que o valor cobrado pelo 

imóvel foi de R$ 293.322,00 (duzentos e noventa e três mil e trezentos e 

vinte e dois reais), porém, com algumas correções, findou em R$ 

310.186,69 (trezentos e dez mil e cento e oitenta e seis reais e sessenta e 

nove centavos), que foi pago da forma descrita na peça inicial. Aduz que, 

da aludida aquisição, além do valor de R$310.186,69 (trezentos e dez mil e 

cento e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), o Requerente 

pagou à vista à empresa Tropical Imóveis (CNPJ nº 08.701.720/0006-09) o 

valor de R$15.438,00 (quinze mil e quatrocentos e trinta e oito reais) 

referente à comissão imobiliária, motivo pelo qual afirma que a compra do 

imóvel totalizou o valor de R$325.624,69 (trezentos e vinte e cinco mil e 

seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos). Sustenta 

que, em 12/09/2016, recebeu uma proposta de compra do imóvel, no valor 

de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), que seria pago à vista, a qual 

foi aceita no mesmo dia pelo autor. Ressalta que a entrega do imóvel 

estava prevista para 30/10/2015, mas somente em 21/10/2016, após a 

quitação, as chaves foram entregues ao Requerente, de modo que afirma 

que demorou 06 (seis) meses após o limite de tolerância (180 dias) 

estipulado no Contrato. Informa que, em 21/10/2016, data em que recebeu 

as chaves, foi conhecer o apartamento e suas garagens, bem como a 

área de lazer. Contudo, relata que se deparou com a não localização de 

suas 02 (duas) vagas de garagem, bem como pela ausência da 

integralidade da área de lazer, uma vez que apenas construíram os blocos 

“A” e “B”, não construindo o bloco “C”, onde estaria o restante da área de 

lazer e suas garagens. Alega que, na mesma data, procurou pelo 

engenheiro Felipe, que lhe informou que não sabia da localização e, ao 

procurar a Requerida, esta também não tomou qualquer providência. 

Destaca que, pela não localização das garagens, o Proponente Comprador 

do imóvel que tinha ofertado a compra à vista ao autor desistiu do negócio. 

Além disso, salienta que, mesmo após a quitação do imóvel, o autor está 

impossibilitado de vendê-lo por questão de legitimidade, pois afirma que o 

imóvel se encontra com hipoteca e cessão fiduciária em favor do Banco 

Santander Brasil S/A, com regime de afetação, de modo que ambos os 

registros impedem o autor de alienar o imóvel. Relata que até a presente 

data, a Requerida sequer procurou o autor para lhe apresentar qualquer 

justificativa ou então para lhe ressarcir pelos prejuízos causados, pois 

afirma que, além do valor de R$325.624,69 (trezentos e vinte e cinco mil e 

seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) que gastou 

com a compra do imóvel, tem realizado o pagamento de taxas de 

condomínio e outras despesas com o aludido imóvel, as quais foram 

descritas na peça inicial. Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente o 

deferimento da tutela de urgência para: a) determinar que a requerida 

reembolse o autor no valor de R$1.371,31 (hum mil e trezentos e setenta e 

um reais e trinta e um centavos), referente às despesas com taxas e 

condomínios; b) determinar que a Requerida seja a devedora das taxas e 

despesas de condomínio a partir de 02/2017, excluindo o nome do Autor e 

emitindo, portanto, uma ordem judicial endereçada à empresa que emite a 

cobrança aos condôminos, mencionada na inicial, para alterar o pagador; 

c) determinar que a Requerida deposite em juízo o valor de R$400.000,00 

(quatrocentos mil reais) a fim de satisfazer as perdas que o autor teve, 

uma vez que perdeu uma proposta de compra na modalidade à vista neste 

valor; d) determinar que a Requerida seja a responsável para arcar com 

despesas de IPTU; e) determinar que a Requerida pague mensalmente, a 

título de aluguel, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

desde 04/09/2016, data da quitação. Apresenta pedidos de natureza final 

e junta documentos. Por meio da decisão de ID 4598073 foi determinado 
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que a parte autora emendasse a inicial, no sentido de fixar o valor da 

causa no quantum correspondente ao conteúdo patrimonial em 

discussão/proveito econômico pretendido a título de perdas e danos, bem 

como efetuar o recolhimento das custas processuais e taxas judiciais em 

decorrência desta alteração, o que foi devidamente cumprido no ID 

4620309. A medida de urgência postulada na vestibular foi indeferida (ID 

4786545). Manifestação do demandante (ID 4941626) A audiência de 

conciliação resultou infrutífera (ID 7343739). Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, inépcia da 

inicial diante da incoerência dos fatos alegados pelo autor e 

incompatibilidade dos pedidos apresentados. Alega ainda ausência de 

interesse de agir do autor ante o pagamento de multa contratual em virtude 

do atraso na entrega do imóvel. No mérito, postula a improcedência dos 

pedidos iniciais (ID 8044406). Manifestação da parte autora (ID 8049745). 

Foi apresentada réplica à contestação (ID 8086475). Determinada a 

especificação de provas, as partes postularam o julgamento antecipado 

da lide (ID 9083376 e seguintes). Os autos vieram conclusos. Era o que 

tinha a relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, a teor do que dispõe o 

inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, bem como por 

entender desnecessária a produção de prova em audiência e, em 

acolhendo aos pedidos expostos pelas partes, cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide. De 

outro norte, analisando toda a prova carreada aos autos, denota-se 

indiscutível a relação de consumo existente entre as partes demandante e 

demandada, conforme preleciona o art. 2º do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, portanto, deve ser regida por suas normas. Assim, 

nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, sendo o demandante consumidor - 

parte hipossuficiente em termos de produção de provas, se comparado ao 

demandando, deverá ser aplicada em seu favor a inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

tendo em vista a documentação jungida aos autos. Esse é o entendimento 

já sedimentado na jurisprudência, “in verbis”: “Mostrando-se verossímil a 

versão autoral e emergindo evidente a hipossuficiência do consumidor 

perante a fornecedora, há de ser aplicada a inversão do ônus da prova e, 

favor daquele, consoante previsto no inciso VIII, do art.. 6º do CDC, 

facilitando-lhe a defesa de seu direito.” (TJDFT. Processo: 

20030410073464ACJ. Rel. Des. BENITO AUGUTO TIEZZI. Publicação no 

DJU: 20/11/2003, p. 54). Passo à análise das preliminares suscitadas na 

contestação. Na oportunidade de contestação, argumenta a demandada 

que a peça inicial carece de lógica em seus fundamentos, pois o autor 

teria pleiteado a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, no 

importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), referentes ao suposto 

valor que perdera em face de uma desistência de compra por um terceiro 

interessado e, ainda, teria informado que perdeu a chance de alugar o 

referido imóvel e auferir lucros com o recebimento de aluguéis. Sustenta a 

requerida, portanto, que os argumentos do autor são incoerentes e isso 

teria prejudicado a requerida na apresentação de sua contestação. 

Contudo, aludida preliminar não merece acolhimento, vez que as 

alegações do demandante não obstam a apresentação de defesa ou 

análise dos pedidos iniciais, uma vez evidenciam que o imóvel teria sido 

adquirido pelo demandante para fins de investimento, de modo que as 

duas possibilidades (venda e aluguel) poderiam ser cogitadas in casu. 

Registro, por oportuno, que os pedidos pertinentes aos lucros cessantes 

supramencionados serão analisados com o mérito da demanda. Demais 

disso, a preliminar de carência de ação fundada na ausência de interesse 

de agir do autor ante o pagamento de multa contratual em virtude do atraso 

na entrega do imóvel de igual modo não merece acolhida. Isso porque os 

pedidos apresentados nesta demanda se referem à indenização em razão 

da não entrega das vagas de garagem previstas no contrato, bem como a 

pretensão de rescisão contratual, restituição de valores, dentre outros 

pleitos. Desse modo, o pagamento realizado pela demandada ao 

demandante a título de indenização pelo atraso na entrega do apartamento 

não tem qualquer relação com o objeto da lide, uma vez que não houve 

qualquer pedido do demandante nesse sentido, conforme ressaltado na 

oportunidade de réplica (ID 8086475 - Pág. 7). À luz desses fundamentos, 

REJEITO as preliminares suscitadas. No que toca à alegação de existência 

de pedidos incompatíveis entre si, sob o argumento de impossibilidade de 

cumular pedido de indenização por atraso com pedido de rescisão 

contratual, suscitada pela requerida, entendo que esta se confunde com o 

mérito da causa e deve com ele ser analisada. Desse modo, superadas as 

alegações preliminares, passo ao julgamento do mérito da causa. No caso 

em exame, a parte ré não se desincumbiu de seu o ônus de demonstrar a 

efetiva entrega das vagas de garagem correspondentes ao apartamento 

adquirido pelo autor, bem como a conclusão da integralidade da área de 

lazer, cuja ocorrência é negada pelo demandante. Estava a cargo da ré 

essa prova, não somente porque teria que demonstrar fato positivo, qual 

seja, a existência e efetiva entrega das vagas de garagem e da área de 

lazer completa (não sendo razoável determinar que o autor prove fato 

negativo – a chamada “prova diabólica”), mas também em virtude de ser a 

demandada quem dispõe dos mecanismos adequados para produzir essa 

prova. O contrato acostado ao ID 4589389 - Pág. 12 comprova que a parte 

autora teria direito a duas vagas de garagens vinculadas ao apartamento 

n. 2405, localizado na Torre B, enumeradas como 162 e 163. A fotografia 

acostada ao ID 4589441 - Pág. 1 comprova a inexecução da obra nesse 

sentido. Consigne-se que o fato de o demandante ter dado quitação às 

parcelas do contrato sub judice não obsta o pedido de rescisão contratual, 

diversamente dos fundamentos constantes na peça contestatória, pois 

esta demanda abarca pedidos indenizatórios oriundos de descumprimento 

contratual pela parte requerida que independem da quitação e com ela não 

têm qualquer relação. Demais disso, não merece prosperar o pedido 

formulado pela demandada de que a rescisão deve ser realizada nos 

termos contratuais, uma vez que aludida previsão diz respeito à rescisão 

fundada em desistência voluntária pelo comprador ou em caso de 

inadimplemento do comprador. No caso em análise, a demandada deu 

causa ao pedido de rescisão formulado pelo demandante. Em sua peça 

contestatória, a demandada confessa estar “tomando todas as medidas 

cabíveis para a finalização das obras que estão sendo realizadas no 

térreo das vagas de estacionamento” (ID 8044418 - Pág. 1), comprovando 

as alegações autorais de que, até o presente momento, as obras da 

construção da garagem não foram concluídas e não há previsão para 

tanto. Não obstante a alegação de que a requerida teria disponibilizado 

uma vaga provisoriamente ao autor, não há nos autos prova do aceite pelo 

demandante, nem comprovação de sua utilização, tampouco qualquer 

pagamento de indenização correspondente. Em que pese as chaves 

tenham sido entregues ao autor na data de 21/10/2016, resta evidenciado 

que o imóvel está incompleto, sem garagem e com área de lazer não 

concluída, de modo que a imissão do demandante na posse do referido 

bem não pode ser considerada válida nos termos contratualmente 

firmados. Demais disso, não há falar-se em “caso fortuito ou força maior” 

como excludente de responsabilidade, consoante sustentado pela 

demandada, uma vez que não há nos autos qualquer documento que 

comprove as alegações nesse sentido. Assim, diante do descumprimento 

injustificado da obrigação pela demandada, fica caracterizado o 

inadimplemento contratual da ré, o que autoriza a rescisão do contrato e 

enseja a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo 

consumidor, dentre as quais as arras confirmatórias, que constituem 

princípio de pagamento, nos termos do art. 475 do Código Civil de 2002 e 

da Súmula 543 do STJ, in verbis: “Art. 475. A parte lesada pelo 

inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos.” “Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato 

de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de 

Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas 

pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa 

exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha 

sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). Além disso, 

prescreve o artigo 927 do Código Civil de 2002: “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, risco para os direitos de outrem.” No caso em exame, como 

decorrência da rescisão contratual pretendida, deve a ré indenizar os 

prejuízos causados ao consumidor, dentre os quais estão os valores 

despendidos a título de comissão de corretagem. Nesse sentido, colha-se 

o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DA 

COMISSÃO DE CORRETAGEM. REJEITADA. MÉRITO. CDC. 

APLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. ATRASO NA 

ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTES DO CASO FORTUITO E DA FORÇA 

MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ARRAS E 
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COMISSÃO DE CORRETAGEM. INADMISSIBILIDADE.1. Apelação interposta 

da sentença, que, proferida em ação de rescisão de contrato, julgou 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o 

inadimplemento culposo da ré quanto à entrega da obra na data aprazada 

e condená-la a devolver integralmente os valores pagos pelo imóvel 

prometido, inclusive arras e comissão de corretagem. 2. Verificado que a 

pretensão não é de restituição em si da comissão de corretagem, mas de 

compensação pelos danos sofridos em razão da rescisão do contrato de 

promessa de compra e venda do imóvel, não há que se falar em 

prescrição.3. A alegação de morosidade na atuação de órgãos 

administrativos para a emissão da Carta de Habite-se é questão que se 

insere no risco do negócio exercido pela ré, não sendo suficiente para 

justificar a sua impontualidade na entrega da obra na data aprazada.4. 

Diante do descumprimento injustificado da obrigação de entregar a obra no 

prazo pactuado, fica caracterizado o inadimplemento contratual da ré, o 

que autoriza a rescisão do contrato e enseja a imediata e integral 

restituição das parcelas pagas pelo consumidor, dentre as quais as arras 

confirmatórias, que constituem princípio de pagamento, nos termos do art. 

475 do CC e da Súmula 543 do STJ. 5. Como decorrência dessa rescisão 

contratual, deve a ré indenizar os prejuízos causados ao consumidor, 

dentre os quais estão os valores despendidos a título de comissão de 

corretagem. 6. Apelação da ré conhecida e desprovida.(TJ-DF, Acórdão 

n.1080896, 20150110250593APC, Relator: CESAR LOYOLA 2ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. 

Pág.: 317/360). - destaquei In casu, restou comprovado ainda o 

desembolso, pelo autor, da importância de R$ 15.438,00 (quinze mil e 

quatrocentos e trinta e oito reais), paga a título de comissão de corretagem 

à empresa Tropical Imóveis, conforme comprovante de pagamento de ID 

4589409. O demandante efetuou, demais disso, o pagamento da 

importância de R$ 310.186,69 (trezentos e dez mil, cento e oitenta e seis 

reais e sessenta e nove centavos) para a aquisição do apartamento, que 

compreende os valores pagos a título de sinal (arras), conforme termo de 

quitação de ID 4589404. Por outro lado, não há prova de que as despesas 

com gasolina, pedágio e alimentação (comprovantes acostados ao ID 

4589437) tenham qualquer relação com o objeto desta demanda, razão 

pela qual o pedido de restituição se faz improcedente nesse sentido. De 

acordo com entendimento jurisprudencial, a responsabilidade pelo 

pagamento das taxas condominiais (incluindo as taxas de limpeza, 

segurança, manutenção, etc.) está vinculada à relação material com o 

imóvel, que ocorre com a imissão do compromissário na posse do bem. 

Assim, a taxa de condomínio só pode ser exigida do comprador a partir de 

sua imissão na posse do imóvel. Neste caso, observa-se que, apesar de 

proprietário, o demandante jamais adentrou na efetivamente na posse do 

imóvel em questão, visto que a obra sequer foi concluída, estando 

pendente de entrega das vagas de garagem vinculadas ao apartamento e 

conclusão da área de lazer. Desse modo, os pagamentos efetuados pelo 

autor deverão ser restituídos. É a jurisprudência: “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA 

IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS - CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA 

DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CDC – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – 

VÁLIDA – LUCRO CESSANTE PRESUMÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA 

ENTRE O PERÍODO PREVISTO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO ATÉ 

A DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXAS CONDOMINIAIS - 

VINCULADA À RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL – DANO 

MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DA AUTORA, 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. A cláusula 

de tolerância quando expressamente prevista no contrato, de forma clara 

e objetiva e em prazo razoável, é perfeitamente válida. Precedentes do 

STJ. É devida a reparação por lucros cessantes presumíveis pelo que o 

comprador deixou de usufruir com o imóvel durante o tempo da mora da 

vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ). Mostra-se correta a sentença, 

ao determinar que a correção monetária (juros de mora de 1% ao mês e 

multa moratória de 2%) seja apurada a partir do período previsto para 

entrega do empreendimento até a data da efetiva entrega do imóvel. Não 

se desconhece a possibilidade de a construtora condicionar a entrega do 

imóvel à assinatura do contrato de financiamento, quando esta for a forma 

de pagamento de parte do preço. Entretanto, se a entrega for prevista 

para muito tempo após a sua assinatura, como 12 meses, deve-se anular 

tal previsão, por se mostrar desarrazoada. A responsabilidade pelo 

pagamento das cotas condominiais está vinculada à relação jurídica 

material com o imóvel, que é representada pela imissão do compromissário 

na posse do bem. Enquanto não imitido o adquirente na posse, o 

pagamento incumbe ao compromitente. A frustração e o adiamento de 

relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na 

esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, 

ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e 

configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a fixação do 

quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da 

condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito 

do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a 

ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor 

e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. (TJ-MT, Ap 

108844/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 19/12/2017). – destaquei O mesmo vale para o 

pagamento do IPTU do imóvel referido, que somente seria devido pelo 

autor quando imitido validamente na posse do imóvel adquirido, o que 

jamais ocorreu, conforme fundamentos acima delineados, já que, 

diversamente do que fora contratado, as garagens que faziam parte do 

imóvel adquirido, não foram edificadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. NECESSIDADE DE 

REPAROS TÉCNICOS NO IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE OU 

ADEQUAÇÃO. ART. 18, DO CDC. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS 

REALIZADAS PELOS COMPRADORES. PAGAMENTO DAS TAXAS 

CONDOMINIAIS E IMPOSTO TERRITORIAL E PREDIAL URBANO - IPTU. 

RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDENDOR ATÉ A IMISSÃO NA 

POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Aferido 

que as partes litigantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor, correto afirmar que o relacionamento de direito material entre 

elas estabelecido deve ser regido pelas normas inerentes ao Código de 

Defesa do Consumidor. 2. Como é cediço, a Lei nº 8.078/90 assegura aos 

consumidores, diante de eventuais vícios de qualidade ou de adequação 

nos produtos e serviços que lhes sejam prestados, o direito de exigir, 

alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da 

mesma espécie e que esteja em perfeitas condições de uso; a restituição 

imediata da quantia paga, devidamente atualizada e sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço. 

(CDC, art. 18, § 1º, I, II e III). 3. In casu, resta incontestável o fato de que o 

imóvel adquirido pelos autores detinha inúmeros defeitos que lhe 

comprometiam o uso a que se destinava, sendo que a ré negou-se a 

efetuar os reparos devidos unicamente com espeque no argumento de 

que o prazo de garantia do bem havia expirado. 4. Como é cediço, os 

vícios de qualidade ou de adequação são aqueles que tornam o bem 

impróprio à finalidade a que se dispõe, afetando sua prestabilidade quando 

da sua utilização ou fruição em virtude da frustração das expectativas 

geradas pelo consumidor. 5. Sob essa ótica, inferindo-se que os reparos 

foram executados às expensas dos próprios compradores, forçoso 

concluir que a ré deve arcar com a restituição dos valores por eles 

despendidos, notadamente em virtude de sua responsabilidade pelo 

ocorrido. 6. A obrigação referente ao pagamento do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) e despesas condominiais somente deve recair 

sobre o promitente comprador após o momento em que ele tiver a posse 

do imóvel, podendo dele usufruir, gozar e dispor. 7. Conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado, o mero inadimplemento contratual 

não é capaz de, por si só, ocasionar um dano moral indenizável, sendo 

que para tanto deve haver consequências fáticas que repercutam na 

esfera de dignidade das vítimas, circunstância ausente no caso em 

epígrafe. 8. Apelação e recurso adesivo desprovidos.” (TJDF - Acórdão 

n.1043706, 20160111277920APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 04/09/2017. 

Pág.: 246/250). - destaquei No tocante ao pedido indenização por perdas e 

danos (lucros cessantes) por eventual desistência de terceiro em alugar 

ou comprar o imóvel em questão, verifico que as declarações acostadas 

aos autos não são suficientes para confirmar a ocorrência de fato 

indenizável, o que dependeria de produção de prova testemunhal, tendo o 

demandante dispensado a produção de prova nesse sentido quando 

postulou o julgamento antecipado da lide. No caso em análise, de outro 

lado, verifica-se que é cabida a pretensão de indenização por danos 
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morais, vez que restou demonstrada a violação e ofensa aos direitos da 

personalidade da parte autora, visto que a requerida descumpriu o 

negócio jurídico celebrado entre as partes, deixando de entregar o imóvel 

na forma pactuada, de modo que as chateações sofridas foram além dos 

meros dissabores aceitáveis no dia a dia. Na lição de Carlos Alberto Bittar, 

danos morais são “aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da 

própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação 

e da consideração pessoal)”. (Reparação Civil por Danos Morais. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 41). Ressalte-se ainda, que embora 

seja tarefa árdua e de difícil aplicação ao magistrado em arbitrar valores 

relativos a dano moral, não pode o mesmo caracterizar-se excessivo, sob 

pena de implicar enriquecimento ilícito. Não há critérios objetivos para 

proceder à sua quantificação, sendo certo que o valor deve conferir 

efeitos compensatórios, punitivos e preventivos, observando-se as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Assim, 

entendo que o "quantum" indenizatório deve pautar-se nos critérios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado num montante que 

tenha verdadeiramente o condão de reparar, ou ao menos amenizar o 

dano sofrido e, em contrapartida, inibir o réu da conduta ilícita, evitando, 

assim, que ele volte a violar o direito de outrem, razão pela qual entendo 

ser razoável e proporcional a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

quanto ao dano moral experimentado, devidamente corrigido 

monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, 

acrescido de juros legais impostos da data da citação. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC/15, de modo que: DECLARO a rescisão do negócio jurídico 

celebrado entre as partes; CONDENO a requerida a indenizar o requerente 

no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) quanto ao dano moral 

experimentado, corrigidos monetariamente a partir desta data até o dia do 

efetivo pagamento pelo INPC, acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento), contados a partir da citação; CONDENO a requerida à restituição 

da quantia paga para aquisição do imóvel sub judice, no valor de R$ 

310.186,69 (trezentos e dez mil e cento e oitenta e seis reais e sessenta e 

nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

desembolso e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação. CONDENO a requerida à restituição da quantia paga a título de 

comissão de corretagem, no valor de R$15.438,00 (quinze mil e 

quatrocentos e trinta e oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do desembolso e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação; CONDENO a requerida à restituição dos valores 

despendidos a título de taxa de condomínio (incluindo as taxas de 

segurança) e de IPTU, considerando todos os pagamentos efetuados pelo 

demandante no decorrer da demanda (os quais deverão ser comprovados 

documentalmente para fins desta restituição ora determinada), devendo a 

demandada CESSAR as cobranças das aludidas taxas a partir da 

publicação deste decisum. Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação. CONDENO, ainda, a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil/2015, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá a Secretaria desde Juízo PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, pagando o débito, acrescido de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos 

no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo 

assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º 

do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se 

o disposto no artigo 525 do CPC/15. Às providências. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de junho de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001702-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS C GRACA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Requerida para ciência da certidão de decurso 

de prazo - id. 13806081, devendo requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para o regular prosseguimento da demanda.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008609-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008609-70.2017.8.11.0003. Vistos etc. A credora não 

comprovou ter diligenciado no sentido de localizar o atual endereço da 

devedora. Assim, indefiro o pedido de citação por edital, vez que tal ato é 

restrito aos casos previstos no artigo 256 do CPC, e compete à parte 

promover as diligências no sentido de fornecer ao Poder Judiciário os 

meios necessários para a efetiva e célere entrega da prestação 

jurisdicional. Intime a exequente para indicar o atual endereço da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo o endereço, proceda a 

devida citação, expedindo o necessário. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004467-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI BATISTA CAMILO - EPP (RÉU)

ANTONIO DAVID CORDEIRO (RÉU)

MARIA GLORIA CORDEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004467-86.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004507-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIO MELO FAGUNDES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004507-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004515-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004515-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004590-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMACILDA WOMMER (REQUERIDO)

PAULO WOMMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1004590-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. Expeça 

mandado de citação para os devedores, a ser cumprido no seguinte 

endereço: Travessa João Nunes Soares, nº. 21, Centro, Rondonópolis/MT, 

CEP nº. 78700-230. Instrua o mandado de citação com cópia da inicial 

constante no Id. 138707010. Após, devolva ao Juízo Deprecante com as 

nossas homenagens. Rondonópolis/MT, 25 de junho de 2.018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004593-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004593-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

autor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a mora nos 

termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, junte aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias nos termos do 

artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 

de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004595-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/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. 1004595-09.2018.8.11.0003 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. 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 mesmo 

prazo alhures concedido, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004598-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA CARDENAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/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. 1004598-61.2018.8.11.0003 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. A 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 mesmo 

prazo alhures concedido, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004608-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/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. 1004608-08.2018.8.11.0003 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 
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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. 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 mesmo 

prazo alhures concedido, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010107-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KISLEY COLOMBO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005581-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009297-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L M DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (RÉU)

LUCIANA MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001603-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELCIO ANTONIO NALESSO JUNIOR (EXECUTADO)

JOANA DARC OZORIO (EXECUTADO)

 

Código Processo nº 1001603-46.2016.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 12429663, para a pesquisa por meio do sistema 

InfoJud, apenas quanto à declaração de bens dos últimos 03 (três) anos 

dos executados (CPF nº. 652.113.326-87 – Hélcio Antônio Nalesso Júnior 

e CPF nº. 828.142.446-04 de Joana Darc Ozório). Vindo aos autos a 

informação, arquive em pasta própria, certificando-se. Após, dê-se vista 

ao credor, em cartório, preservado o sigilo das informações. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002696-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JESSICA MACEDO DA SILVA REZENDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006819-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VELASCO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THASSYO DA SILVA SILVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005575-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALLISSON GUTIERRES MANHANI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003898-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLINO SILVEIRA DO CARMOS (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 
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DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004606-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WYTER FLAVIO LOPES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004606-38.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Pleiteia 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. No caso em exame o demandante alega 

não ter firmado o contrato de nº. 0324316218, referente a linha telefônica 

66 99684-1587, e que o endereço descrito na fatura do suposto débito 

não é do autor, e ainda assim, teve seu nome negativado perante os 

órgãos de proteção ao crédito a mando da empresa requerida, por um 

suposto débito de R$ 67,91 (sessenta e sete reais e noventa e um 

centavos), conforme Id. 13814983. O requisito do perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que 

a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da 

realização do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo 

de crédito. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência e determino 

que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para 

a suspensão dos efeitos da negativação do nome do autor de seus 

bancos de dados referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 

67,91, contrato nº 0324316218, até o trânsito em julgado da apreciação de 

mérito da presente demanda. Em caso de descumprimento, fixo multa 

diária no valor 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. 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, 

25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (AUTOR)

GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001737-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. Ante a 

manifestação dos requerentes constante no Id. 13532952, determino o 

cumprimento da decisão constante no Id. 12504938, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas. Para o caso de descumprimento da determinação acima, 

mantenho a multa diária fixada na decisão inicial, no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Cumpra a presente decisão. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUIZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000301-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANUSLENE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000301-79.2016.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado via ARMP para pagamento 

do débito, 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. Decorrido 

o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 25 de 

junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003442-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NALIA JULIA DE LIMA (AUTOR)

ETERNO BORGES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO OAB - MT0005180S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003442-38.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Recebo a 

emenda a inicia, vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. 

II – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. III – Cite àquele(a), e seu cônjuge se 

casado(a) for, em cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por 

carta com ARMP. IV - Cite os confinantes (que possuam a propriedade 

e/ou a posse do imóvel lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, 

pessoalmente (Id. 13127412 e 13555035 página 02), exceto quando tiver 
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por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal 

citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do NCPC. V - 

Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais interessados, com 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e §4º do art. 1071, 

ambos do CPC. VI - Intime, por carta com AR, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, para manifestação 

em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, do CPC. VII – Expeça 

o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719525 Nr: 571-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BARROS DE AVILA E CIA LTDA, 

RUBENS BARROS ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62771

Vistos etc.

Considerando a Cooperativa de Crédito noticia a quitação do débito, julgo 

extinto o processo em relação a ela, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Determino o prosseguimento da demanda em relação aos ônus 

sucumbenciais, no valor informado à fls. 288-verso.

Promova as alterações e anotações necessárias para fazer constar como 

credor o advogado GERALDO ROBERTO PESCE.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 31165 Nr: 8262-26.1995.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CORRENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DO DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS, PARA MENIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731536 Nr: 11918-58.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MOYSES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DE FLS. 106, A 

SEGUIR TRASCRITA: "Código nº 731536. Vistos etc. Considerando que as 

tentativas de citação da demandada restaram infrutíferas; considerando, 

ainda, que feito se arrasta há quase 05 (cinco) anos sem que a autora 

consiga promover os atos processuais necessários para o seu regular 

andamento, hei por bem deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 

(vinte) dias, devendo serem observados os comandos do artigo 257, do 

CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, 

pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias. Deverá a 

autora comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento 

desta decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.", BEM COMO, PARA RETIRAR O EDITAL DE CITAÇÃO PARA 

DEVIDA PUBLICAÇÃO E COMPROVAR, CONFORME DETERMINADO NA 

MENCIONADA DECISÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701547 Nr: 9525-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DE BARROS TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADAO - DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O CÁLCULO DE 

FL. 180/181, NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448190 Nr: 3369-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGNATE DA DECISÃO DE FL. 761, A 

SEGUIR TRANSCRITA: "CD. PROC. 448190. Vistos etc.

 Considerando o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, remeta-os à 

contadoria para apuração das custas pendentes e atualização do débito, 

devendo ser observado os termos do acórdão constante à fls. 755/757. 

Intime o condenado na sucumbência, na pessoa do advogado constituído 

nos autos e, caso o devedor não possua patrono, pessoalmente via 

ARMP, para o devido recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não 

haja o pagamento das custas processuais, determino, desde já, que o 

nome do devedor permaneça anotado no Cartório Distribuidor, conforme o 

disposto no item 2.14.11 da CNGC/MT. Sendo necessário, expeça certidão 

conforme determina o Provimento 40/2014-CGJ. Cumprido o disposto 

acima, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. ", BEM COMO, DO 

CÁLCULO DE FL. 762/764.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715651 Nr: 10950-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCCO & ZONZINI ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAÇÃO DAS PARTES sobre o retorno dos 

autos da Segunda Instância, para requererem o que entenderem de direito, 

no prazo legal. Decorrido o prazo, sem manifestação, verificando-se o 

recolhimento das custas, se for o caso, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714410 Nr: 9612-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY ADAO PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VELANIR SCHREIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 
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PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DE FLS. 86, A SEGUIR 

TRASCRITA: "Código nº 714410. Vistos etc. Considerando que as 

tentativas de citação do demandado restaram infrutíferas; considerando, 

ainda, que feito se arrasta há mais de 05 (cinco) anos sem que o autor 

consiga promover os atos processuais necessários para o seu regular 

andamento, hei por bem deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 

(vinte) dias, devendo serem observados os comandos do artigo 257, do 

CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, 

pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias. Deverá a 

autora comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento 

desta decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.", BEM COMO, PARA RETIRAR O EDITAL DE CITAÇÃO PARA 

DEVIDA PUBLICAÇÃO E COMPROVAR, CONFORME DETERMINADO NA 

MENCIONADA DECISÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 8830-71.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA VICENTINI, LINDOMAR SANTOS DE 

CARVALHO, MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, em cumprimento 

à decisão de fls. 253/254, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO DAS 

PARTES para ciência da efetivação do leilão e a comprovação do 

pagamento dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado, para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405084 Nr: 819-67.2008.811.0003

 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: AILTON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA, ESA 

AGRÍCOLA LTD, RAUL AMARAL CAMPOS, DORA NOUGUES AMARAL 

CAMPOS, TALDOS DURASOL LTDA, COLÉGIO ESTADUAL DE I E II GRAU 

JOAQUIM NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MARETTI - 

OAB:128.785/SP, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626, 

ROSANE C. REDER - OAB:MT/4693

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA PENHORA NOS ROSTO DOS 

AUTOS, CONFORME FLS. 617/618, NO VALOR DE R$ 16.965,22 

(dezesseis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois 

centavos), em cumprimento à determinação do Juízo da Primeira Vara do 

Trabalho de Rondonópolis-MT, processo n. 1686-41.2016.6.5.23.0021.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418371 Nr: 820-18.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOÃO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MANOEL GUEDES, LINDALVA FOLTRAN 

GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446087 Nr: 1269-05.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280-A/MT, PAULO HENRIQUE M. BARROS - OAB:15.131-OAB/PE

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 620,41 

DO FUNAJURIS, E R$ 60,22 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431632 Nr: 292-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO, ERMES RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17449-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

DE FL. 335, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819541 Nr: 2758-04.2016.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENITA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA AURORA LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764214 Nr: 15435-37.2014.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MIRANDA APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DE FLS. 55, A SEGUIR 

TRASCRITA: "Código Processo nº 764214. Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação do requerido restaram infrutíferas e o requerente 

não logrou êxito em localizar o atual paradeiro do demandado, defiro a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal local de 

grande circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 

(dez) dias. Deverá ainda, o exequente comprovar nos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. ", BEM COMO, PARA RETIRAR O EDITAL 

DE CITAÇÃO PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO E COMPROVAR, CONFORME 

DETERMINADO NA MENCIONADA DECISÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738623 Nr: 1108-87.2014.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIDIANO- FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:OAB/SP 357.590

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 471,27 

DO FUNAJURIS, E R$ 152,86 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT, BEM COMO, VISTA DO CÁLCULO DE FL. 268.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786548 Nr: 8843-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAOBION GONÇALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CARMO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA, para devolução dos autos nº 

8843-40.2015.811.0003, Protocolo 786548, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819866 Nr: 2863-78.2016.811.0003

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO FARIA DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que torno sem efeito o impulsionamento por certidão de fls. 54, 

vez que indevido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789009 Nr: 9813-40.2015.811.0003

 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: JOSE IVANILDO DE SOUZA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSÉ 

GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 9813-40.2015.811.0003, 

Protocolo 789009, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730853 Nr: 11386-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO SILVA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS KARA JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT16237], RENATA RODRIGUES DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT12865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CACILDA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:SP/124581, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que há 

valores depositados na Conta Única (extrato adiante encartado), sendo 

certo que já foi proferida decisão às fls. 207 para levantamento em favor 

da parte executada. Assim, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA para que informe, no prazo legal, os dados bancários 

para levantamento dos mencionados valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 765635 Nr: 152-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIAO PEDRO MARQUES ORTENCIO, ISMAEL 

CAMILO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 Código nº 765635

Vistos etc.

Considerando o trânsito em julgado da decisão que julgou extinta a 

punibilidade do réu (fls. 136), encaminhe os autos ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762848 Nr: 14843-90.2014.811.0003

 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: SEBASTIÃO REIS DE ARAÚJO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código nº. 762848.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelo requerente à fls. 241, defiro o levantamento 

dos valores constantes à fls. 238-v, observando os dados bancários 

fornecidos, nos termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443833 Nr: 12502-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFORTE TRANSPORTE RODOVIARIO 

LTDA, TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 443833

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra TRANSFORTE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA E TRANSPORTADORA RODOFORTE 
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LTDA, também qualificadas no processo.

O feito foi convertido em cumprimento de sentença (fls. 451), tendo as 

requeridas efetuado o pagamento da reparação do dano (fls. 455).

Foi feito levantamento da quantia de R$ 16.190,20 (dezesseis mil cento e 

noventa reais e vinte centavos), em favor da empresa FAMAS GRÁFICA 

RÁPIDA, para a confecção de material (revistas) visando a divulgação e 

prestação de esclarecimentos sobre o fechamento do “Lixão da Mata 

Grande” e a implantação da Coleta Seletiva de Lixo nesta cidade (fls. 

490/492).

À fls. 494, o representante do Parquet, requer a juntada da nota fiscal, 

demonstrando a execução do serviço e entrega do produto pela Famas 

Gráfica Rápida, bem como a homologação da prestação de contas e o 

arquivamento do feito.

DECIDO.

Ex positis, homologo a prestação de contas à fls. 494/495, e julgo extinto o 

presente feito nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários ante a não incidência neste rito processual. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 Rondonópolis - MT, 12 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769577 Nr: 1956-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAUNA AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 Código nº. 769577

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ação foi julgada 

improcedente em Primeira Instância, sendo a sentença ratificada no Juízo 

ad quem. Considerando a embargante, vencida, já recolheu as custas 

judiciais, intime as partes da baixa dos autos à origem.

Nada sendo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe os autos 

ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 35535 Nr: 10338-23.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CESAR CAPELOTTO FRANCA, 

CESAR ANTONIO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35535

Ação de Execução Forçada

Exequente: Banco Itaú S/A

Executados: Marcelo César Capelotto França e outr

Vistos etc.

BANCO ITAÚ S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA em face do MARCELO CÉSAR 

CAPELOTTO FRANÇA e CÉSAR ANTÔNIO FRANÇA, também qualificados 

no processo, visando receber a importância de R$ 4.484,99.

 As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, conforme se vê 

à fls. 213/216.

O credor manifestou-se nos autos, confirmando o cumprimento da 

obrigação (fls. 239).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação e a concordância expressa 

do credor, julgo extinta a presente ação de execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 13 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 380751 Nr: 9004-65.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO 

JOSE KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576/O

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que o 

feito foi sentenciado às fls. 1169/169 verso, tendo sido extinto por inércia 

do requerente. Nesse sentido, reencaminho os autos ao arquivo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002370-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLEY FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002370-84.2016.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Fibra S.A Requerido: Derley Ferreira de Souza Vistos 

etc. Banco Fibra S.A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra Derley Ferreira de Souza, também 

qualificado no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado 

entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento 

do débito ou entrega do bem. O autor diz que o réu tornou-se inadimplente 

e foi constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, 

assumida no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em 

alienação fiduciária. Afirma que o devedor deixou de quitar as parcelas 

pactuadas, a partir de abril/2015 e, em face da inadimplência, requer a 

apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do 

veículo. Juntou documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente 

cumprida (Num. 7270298). Citado, o réu não apresentou contestação 

(Num. 9373015). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, na forma do 

artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do demandado, a prova 

trazida aos autos é suficiente para o desfecho da questão. À luz dos 

documentos juntados na inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de 

busca e apreensão, foi dado em alienação fiduciária, a favor do requerido, 

em contrato firmado entre as partes (Num. 1859582 - Pág. 1/2). 

Ressalta-se, também, que o devedor é inadimplente e, devidamente citado, 

não ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida 

pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o 

deferimento da pretensão inicial, por estar amparada em legislação 

específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido 

formulado na exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a 

posse e propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud (placa 

– NPF9476). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 25 de junho de 2018. 
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004998-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO GONCALVES GOMES OAB - SP266894 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004998-12.2017.8.11.0003 Ação de Interdito 

Proibitório com Pedido Liminar Requerente: ALL – América Latina Logística 

Malha Norte S/A Requerido: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

Vistos etc. ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO 

COM PEDIDO LIMINAR em face de MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

SEM TERRA, também qualificado no processo. Liminar deferida (Id. 

9173833). O requerido foi citado e não apresentou contestação (Id. 

10394417). A autora comparece aos autos e informa que realizou vistoria 

na região anteriormente esbulhada e constatou que não existem mais 

invasões de domínio ferroviário, pleiteando a extinção da presente ação 

em decorrência da perda de seu objeto (Id. 12823776). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. No presente caso ficou 

evidente que houve a perda superveniente do interesse processual, que é 

uma das condições da ação, ensejando a extinção da presente ação 

conforme previsto no art. 485, VI, do CPC. Ex positis, julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil, ante a perda do interesse processual. Custas já recolhidas. Deixo de 

condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios. Com a 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 25 de junho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003573-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003573-47.2017.8.11.0003 Vistos etc. NILTON 

CESAR VIEIRA DA SILVA já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de WILSON 

ALMEIDA DO NASCIMENTO, também qualificado no processo. Na decorrer 

do processo as partes noticiam a realização de acordo (Id. 13520779). 

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 noticiado nos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinta a presente ação nos 

termos do artigo 487, inciso III, 'b', do Código de Processo Civil. Sem 

custas. As partes desistem do prazo recursal. Após, encaminhe os autos 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 25 de 

junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000786-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000970-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (EXEQUENTE)

DIOGO TADEU DAL AGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIUZA MARA BORGES MASTELARO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002341-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO LIMA OAB - MS12486 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FARAH (EXECUTADO)

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EXECUTADO)

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação dos requeridos, Sonia e Elias, com a informação da ECT de que 

não existe o número.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005526-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEIA SALES CASTRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEWELTH RONDON CURVO (RÉU)

LEONICE TAPAJÓS CURVO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do confinante, José Antonio, com a informação da ECT de que não 

existe o número.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001606-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário é 
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desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004506-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de endereço insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003248-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DARTORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WBR AUTO SERVICE LTDA - ME (RÉU)

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, William, com a informação da ECT de que o 

destinatário mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006740-72.2017.8.11.0003

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:

D R NUNES COMERCIO - ME (RÉU)

DULCINEIA ROCHA NUNES (RÉU)

EDMILSON SILVA SOUZA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução pela segunda vez das correspondências 

encaminhadas para citação do requerido, Edmilson, com a informação da 

ECT de que os destinatários estavam ausentes 3 vezes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002985-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005521-58.2016.8.11.0003

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:

LEONARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

EDUARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK (EXECUTADO)

RICARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre ofício juntado, com a informação de que deixou de citar Ricardo, em 

virtude que a fazenda Pomba Preta, pertencer ao município de Sonora-MS.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001836-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ (AUTOR)

GISLENE TOQUETAO DE ARAUJO SANCHEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO)

CRISTIANO VITOR VALLE TOQUETON OAB - SP253227 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ocupantes do Imóvel (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000738-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDO PIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000738-52.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: IGOR FERNANDO 

PIO Vistos e examinados. Tendo restado prejudicada a audiência de 

conciliação, por falta de citação dos requeridos, redesigno o ato para o dia 

06 de Agosto de 2018, às 08:30 horas. Observe-se o endereço indicado 

pela parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. RONDONÓPOLIS, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (RÉU)

SIMONE GIOVANA FABRIS (RÉU)

 

Vistos e examinados. Tendo a audiência de conciliação restado 

novamente prejudicada, determino a intimação da parte autora para que, 

no prazo legal, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

fornecendo as informações necessárias para o regular andamento do 

processo. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-35.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 03 

de Agosto de 2018, às 08:00 horas. Observe-se eventual indicação de 

novo endereço da parte requerida, efetuada pela parte autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010470-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BELCHIOR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 03 

de Agosto de 2018, às 08:30 horas. Observe-se eventual indicação de 

novo endereço da parte requerida, efetuada pela parte autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008681-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 03 

de Agosto de 2018, às 09:00 horas. Observe-se eventual indicação de 

novo endereço da parte requerida, efetuada pela parte autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008724-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDINHO COLUSSI OAB - MS4722-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008724-91.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 

REQUERIDO: MOAIR JOSE DA SILVA Vistos e examinados. Redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 03 de Agosto de 2018, às 09:30 horas. 

Observe-se eventual indicação de novo endereço da parte requerida, 

efetuada pela parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002594-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE COELHO VASTOR (AUTOR)

JOSE ALBERTO CLAUDINO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (RÉU)

ODAIR ALMEIDA BRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002594-51.2018.8.11.0003. 

AUTOR: THAISE COELHO VASTOR, JOSE ALBERTO CLAUDINO DE ASSIS 

RÉU: TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA, ODAIR 

ALMEIDA BRANCO Vistos e examinados. Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 03 de Agosto de 2018, às 10:00 horas. Observe-se 

eventual indicação de novo endereço da parte requerida, efetuada pela 

parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007972-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO OAB - MT21706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 03 

de Agosto de 2018, às 10:30 horas. Observe-se eventual indicação de 

novo endereço da parte requerida, efetuada pela parte autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001592-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POMPILIO ROGERIO DA SILVA (AUTOR)

SIMONE APARECIDA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MILANO DO NASCIMENTO (RÉU)

ADAIR MARCELO MAINARDI (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 03 

de Agosto de 2018, às 11:00 horas. Observe-se eventual indicação de 

novo endereço da parte requerida, efetuada pela parte autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO FEITOSA FERREIRA (REQUERENTE)

SIDELZA MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000929-68.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIONISIO FEITOSA FERREIRA, SIDELZA MARIA VIEIRA 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. DIONÍSIO FEITOSA FERREIRA e SIDELZA MARIA 

VIEIRA ingressaram neste Juízo com as ações de nº 

1000929-68.2016.8.11.0003 e 1007596-45.2017.8.11.0000, que tramitam 

associadas, ambas em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Nas petições iniciais os autores fizeram 

o seguinte relato: “No dia 10/12/2015 os Requerentes trafegavam na 

rodovia do peixe em Rondonópolis – Mato Grosso, em sua motocicleta com 

o destino final ao acampamento (Esperança) de sem terra que existe 

naquela região, entretanto, antes mesmo de chegar ao seu destino os 

Requerentes foram surpreendidos com um fio de alta tensão que estava 

solto na rodovia e que atingiu os Requerentes com choque que ocasionou 

queimaduras de 1º e 2º graus nos Reclamantes e deixou sua esposa 

(Requerente) desacordada, o fio ficou preso na motocicleta que se 

incendiou por causa da alta tensão. Em seguida o SAMU foi acionado e se 

deslocou até o local do acidente para atender as vítimas que foram 

conduzidas até o hospital em Rondonópolis, sendo que, o senhor Dionizio 

foi encaminhado para o Hospital Regional de Rondonópolis com 

queimaduras de 1º e 2º graus na região do pescoço, tórax, membro 

inferior esquerdo, abdômen e ombro direito, já a senhora Sidelza foi 

encaminhada para o Pronto atendimento de Rondonópolis com 

queimaduras no dedo da mão esquerda, algia em ombro esquerdo, 

escoriações em membro inferior esquerdo, relatos confirmados pela 

certidão de ocorrência da viatura de unidade Suporte Básico II – SAMU, 

conforme cópia em anexo. Em decorrência do acidente ocasionado pela 

Requerida aos Requerentes, permanece com várias sequelas, o senhor 

Dionizio (Requerente) teve queimaduras em seu corpo (pescoço, ombro, 

barriga, perna e joelho), esta sentindo diminuição da audição, sente 

problemas na fala ficando sem folego. A Senhora. Sidelza teve 

queimaduras de 1º grau, nos joelhos e pernas, esta sentindo muita falta de 

ar e o medico disse que ela esta com uma possível lesão em seu pulmão 

(queimaduras internas), está aguardando na fila do SUS para realizar 

exames com um pneumologista. Os Requerentes vivem do seu próprio 

trabalho (autônomo), porém depois que sofreram o acidente não está 

conseguindo laborar, pois revendiam eventualmente picolé para a 

sorveteria Bom Taí localizada na rua presidente Kenedy, bairro são 

Francisco em Rondonópolis/MT, revendiam verduras nas ruas e vendiam 

sucata de latas para a empresa Amoroso Metálicos, localizada na Rua 

Arapongas, nº 2391, bairro Parque Universitário – Rondonópolis/Mato 

Grosso, conforme recibos de pagamentos em anexo, com as referidas 

vendas os Requerentes conseguiam ganhar por dia em média R$ 50,00 

cada um e por causa do acidente estão impossibilitados e incapacitados 

de realizar o labor. Por várias vezes os Requerentes entraram em contato 

com a Requerida, mas sem nenhum sucesso. Os responsáveis pela 

Requerida ao menos buscaram saber o estado lamentável que se 

encontram os Requerentes, pois estão sem trabalho e consequentemente 

sem dinheiro para sobreviver e comprar remédios, comida, etc. A 

Requerida deixou a mercê os Requerentes que perderam tudo que tinham 

desde a motocicleta até a saúde em decorrência do acidente com o fio de 

alta tensão da Requerida que caiu em cima dos Requerentes. Na tentativa 

de solucionar tal impasse, os Requerentes nomearam este patrono para 

que pudesse ajuda-los de modo consensual, no entanto, o patrono Divino 

Oliveira buscou junto a Requerida solucionar o presente impasse, onde 

conversou com o sr. Fabricio de Tal e o Dr. Elber de Tal, e infelizmente não 

foi resolvido a situação fática dos Requerentes, tornando assim viável a 

suplica pelo Poder Judiciário”. Requereram a condenação da Ré ao 

pagamento de R$ 2.600,00 a título de indenização referente à motocicleta 

(dano material); ao pagamento de lucros cessantes, na ordem de R$: 

12.000,00 referente aos salários dos autores; ao pagamento de R$ 

100.000,00 a título de danos estéticos (dano estético/queimaduras de 1º e 

2º grau/redução de movimento articular); e ao pagamento de R$ 

100.000,00 a título de danos morais. Formularam pedido de tutela 

antecipada, que foi parcialmente deferido, tendo este Juízo determinado 

que a requerida arque com o pagamento de todo o tratamento médico que 

os autores necessitam, devendo a necessidade estar comprovada nos 

autos por meio de receita/encaminhamento/atestado/relatório médico. A ré 

interpôs recurso de agravo de instrumento, mas a decisão foi mantida. 

Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS – ANTECIPAÇÃO DE MORAIS E MATERIAIS TUTELA - ACIDENTE – 

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DEVER DE 

CUSTEAR TRATAMENTO – DEPÓSITO PRÉVIO – NECESSIDADE – 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I- Consta dos autos que 

ambos os agravados são pessoas humildes, as quais, não podem 

custear, ainda que em caráter provisório, um tratamento médico, razão 

pela qual, necessitam dispor previamente de alguma quantia, tendo o 

magistrado de piso acertadamente arbitrado uma quantia razoável a ser 

depositada pela agravante para custear os aludidos tratamentos. II- Desse 

modo, havendo nos autos comprovação suficiente das lesões sofridas 

pelos agravados, bem como, da necessidade de realização de 

tratamentos médicos, resta evidenciada a obrigação de depósito de 

quantia razoável, apta a garantir o custeio do tratamento por parte da 

recorrente. (RAI nº 1007596-45.2017.8.11.0000). A requerida apresentou 

c o n t e s t a ç ã o ,  r e q u e r e n d o  a  e x t i n ç ã o  d a  a ç ã o  n º 

1003857-89.2016.8.11.0003 pela ocorrência de l it ispendência, 

asseverando que há identidade de partes e pedidos com a ação de nº 

1000929-68.2016.8.11.0003. No mérito, pugnou pela improcedência de 

ambas as ações propostas pelos autores, defendendo a inexistência de 

culpa; a ocorrência de culpa exclusiva da vítima (ou, no máximo, culpa 

concorrente), a inexistência dos alegados danos morais e a não 

comprovação dos danos materiais e lucros cessantes, alegando que “De 

fato os autores sofreram o acidente noticiado na inicial, contudo, este não 

foi causado por culpa da requerida. É que o rompimento do cabo de 

energia da Rede de Distribuição da ré se deu em razão de caso fortuito. O 

rompimento do cabo se deu devido um animal (macaco) ter aterrado na 

fase B da rede trifásica de 13.8 KV, o que gerou um curto circuito e 

consequentemente o rompimento do cabo da rede de energia elétrica. 

Destarte, temos que o rompimento do cabo da rede de energia da ré, não 

ocorreu por sua culpa, mas sim em razão de um caso fortuito, ou seja, em 

razão de um Macaco ter aterrado a rede, consoante se infere do Relatório 

de Acidente, anexo. Ademais disso, tivesse o autor que conduzia sua 

motocicleta, a conduzindo com as devidas cautelas, teria avistado o cabo 

rompido sobre a estrada e não teria enroscado no mesmo”. Os autores 

foram intimados a esclarecer a propositura de duas ações relacionadas 

aos mesmos fatos, e explicaram que o segundo processo contém pedido 

não incluído no primeiro feito, qual seja: “pedido de danos materiais, 

fixando-se verba alimentar que deve ser paga de uma vez só em 

147.840,00 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais) para 

o primeiro requerente e R$ 211.200,00 (duzentos mil e duzentos reais) 

para a segunda requerente”. A contestação foi impugnada e os 

requerentes formularam pedido de tutela incidental, requerendo a 

intimação da ré para o depósito dos valores necessários ao custeio do 

tratamento médico dos autores e a fixação de alimentos provisórios aos 

requerentes, no valor de um salário mínimo mensal para cada um, a ser 

pago até que completem 70 anos de idade. Realizada audiência de 

conciliação, não houve acordo. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

Pois bem. Inicialmente há que se registrar que não se verifica a existência 

da litispendência alegada pela requerida, haja vista a inexistência da 

tríplice identidade, exigida para a verificação do instituto, entre as ações 

propostas. Realça-se que a litispendência desafia a reprodução, em mais 

de uma ação em trâmite, da identidade de partes, causa de pedir e pedido, 

o que não é o caso dos processos em testilha, como bem elucidado pelos 

autores. A propósito: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE 

LITISPENDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDENTIDADE DE PARTE E CAUSA DE 

PEDIR - PRELIMINAR AFASTADA - SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTES OS PEDIDOS - ÓBITO DO AUTOR - FATO ANTERIOR AO 

DECISUM - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DE 

SUCESSORES (ARTS. 313, I E §1º, E 689 DO CPC) - NULIDADE DOS ATOS 

POSTERIORES AO FALECIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE 

OFÍCIO - RECURSOS PREJUDICADOS. Não ocorre litispendência mesmo 

quando há em curso, simultaneamente, mais de um processo, senão 

constatada identidade de partes e de causa de pedir.(...)”. (Ap 

145608/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018). “MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA – AFASTADA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA – ACOLHIDA EM PARTE – SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL – 

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – OBSERVÂNCIA DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA APÓS PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.À luz do disposto no art. 301, §§ 

2º e 3º, do CPC/1973, há litispendência somete quando se repete ação 

que está em curso, sendo uma ação idêntica à outra, com as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (...)”. (MS 61577/2014, 
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DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

26/01/2017, Publicado no DJE 04/04/2017). Assim, não se verifica mesmo 

ser o caso de litispendência, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Inexistem outras preliminares a ser produzidas. Não é o caso de 

julgamento antecipado da lide, sendo de estrita necessidade a realização 

de prova pericial, para se averiguar a existência dos alegados danos 

estéticos e redução da capacidade laborativa que sustenta a pretensão 

de condenação da ré ao pagamento de pensionamento mensal até os 70 

anos dos autores. Desnecessária a tomada do depoimento pessoal das 

partes, vez que as declarações do autor e dos requeridos já estão 

juntadas nos autos através da petição inicial, das contestações, das 

impugnações às contestações e das demais peças através dos quais os 

mesmos se manifestaram no feito, sendo desnecessária a realização de 

novas oitivas, vez que nada poderiam acrescentar ao feito de modo a 

contribuir para o julgamento da lide. Acerca da possibilidade do 

indeferimento do depoimento pessoal das partes, assim já decidiu o E. 

TJ/MT: “APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE 

DADOS PESSOAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ENTREGA DE PRODUTO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC – 

RECURSO DO 1ª APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 

2ª APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. Não se verifica o alegado 

cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de 

depoimento pessoal da parte adversa, uma vez que não é vedado ao 

magistrado julgar a lide sem instrução probatória, quando já existentes 

elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 

130 e 131 do Código de Processo Civil. (...)”.(Ap 35792/2014, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, 

Publicado no DJE 31/07/2014). De igual forma, não se faz necessária a 

produção de prova testemunhal, uma vez que as provas documentais e as 

declarações já colacionadas aos autos são suficientes para fornecer 

elementos ao julgamento da lide, e a prova testemunhal, tendo em vista o 

caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato 

trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a 

formação da convicção. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – 

IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CEREAMENTO DE DEFESA – 

REJEIÇÃO – MÉRITO: NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA POR 

DÍVIDAS DE CONTRATO FIRMADOS COM FALSÁRIO – PROVA DA 

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO BANCO - ART.6º, VIII, 

DO CDC – INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO – INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 DO STJ – DEMAIS DÉBITOS QUESTIONADOS 

JUDICIALMENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO - 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a 

possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, 

consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 

781.652/RS). Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada 

acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade 

por cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 13/08/2015). DEFIRO a produção de prova pericial, 

nomeando perito judicial na pessoa do Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, CRM. 3533, médico devidamente cadastrado no banco de peritos 

deste Juízo, que deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe é 

cometido, independente de termo de compromisso (art. 466). Intime-se o 

perito nomeado, a fim de que, no prazo de 05 dias, apresente a sua 

proposta de honorários e os documentos exigidos pelos incisos II e II do 

§2º do art. 465 do CPC. Na sequência, intime-se a requerida para o 

depósito dos honorários periciais, que por ela deverão ser integralmente 

adiantados, em 05 dias, sob pena de preclusão. Nos termos do §1º do 

citado dispositivo legal, as partes terão o prazo de 15 dias para, querendo, 

se manifestarem na forma dos incisos I, II e III. O Sr. Perito poderá efetuar 

o levantamento de 50% do valor dos honorários periciais antes de realizar 

a perícia, e o remanescente quando apresentar o laudo em Juízo. O 

presente feito deverá ser incluído no próximo mutirão de perícias médicas 

a ser realizado nesta vara, tornando os autos conclusos, após o depósito 

dos honorários e apresentação dos quesitos e/ou indicação de 

assistentes técnicos, para o agendamento da data e horário do ato, que 

será realizado no próprio Fórum. No que tange ao pedido de tutela 

incidental formulado pelos autores, para que sejam fixados alimentos 

provisórios no valor de um salário mínimo mensal para cada um, entendo 

que comporta acolhimento. No caso em apreço, mesmo em sede de 

cognição sumária e não exauriente, constata-se que as teses de 

excludente de culpabilidade (sob a alegação de que o fio teria sido 

derrubado por um macaco) e culpa exclusiva das vítimas (que deviam 

transitar com mais atenção pela estrada, para notar um fio caído) não 

podem, de plano ser direcionadas para uma exclusão imediata da culpa da 

ré, ainda mais diante do fato de que trata-se de concessionária de serviço 

público, sendo aplicável a teoria objetiva. A tutela de urgência, como se 

sabe, deve estar presente em todos os feitos e será concedida sempre 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

almejado pelo autor e perigo de dano ou resultado útil do processo. A 

doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensina que: “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 na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito.” (Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016). E, na lição de José Miguel Garcia Medina: “A 

cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do 

direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, 

entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o 

dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua 

ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são 

irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre 

aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não 

restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em 

breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido 

amplo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016). No caso em apreço, há elementos 

dos autos que, no mínimo ensejam a admissão a culpa da requerida. O 

perigo de dano existe, haja vista que até se recuperarem das lesões 

suportadas, é inegável que os requeridos estão passando por sérias 

dificuldades materiais, ainda mais porque vitimados marido e mulher, não 

podendo um socorrer o outro com o desenvolvimento do seu labor. Não é 

demais repisar que, como já assentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça em 

recurso referente a estes autos, os requeridos são pessoas humildes e 

de parcos recursos, sendo evidente a necessidade do recebimento de 

auxílio financeiro até que se recuperem das lesões corporais que 

suportaram em decorrência do acidente. Valioso consignar que é inegável 

que, na remotíssima situação de improcedência da demanda, a situação 

poderá restar irreversível para a requerida. Contudo, não se pode negar 

que o Código não abrange todas as relações, dilatando-se as regras de 

modo a ampararem hipóteses imprevistas. Na presente lide, estamos 

diante de um quadro em que a questão alimentar supera em muito 

eventuais prejuízos da ré que, no caso, não nega a existência do acidente 

e admite, pelo menos, a ocorrência de culpa concorrente em sua peça 

defensiva, situação que, a tempo, forma e modo, será identificada após a 

instrução do feito para a prolação da sentença de mérito. Decisão 

semelhante a esta já foi proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no caso 

a seguir ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA 

- ARTIGO 300 DO CPC - ALIMENTOS PROVISIONAIS - PROVA 

INEQUÍVOCA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AFIRMAÇÃO DO PRÓPRIO 

OFENSOR NA FORMALIZAÇÃO - DANO IRREPARÁVEL EXISTENTE - 

REVERSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA NA QUESTÃO - CULPA 

C O N C O R R E N T E  N Ã O  D E M O N S T R A D A  -  R e c u r s o 

DESPROVIDO.Concede-se tutela de urgência (Art. 300 do CPC), para fins 

de fixar alimentos provisório em face da prova existente nos autos que 

demonstra a existência de culpa do Agravante, por informações da 

própria Requerida Recorrente, via de seu empregado, quando do acidente. 

Não restando comprovada a culpa concorrente da vítima e sendo tal 

matéria de mérito, dependendo de instrução processual, a decisão de 

primeiro grau deve ser mantida.” (AI 141966/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017). Ante todo o exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela incidental formulado pelos requerentes, para determinar 

que a requerida pague aos mesmos, a título de alimentos provisórios, o 

valor mensal de um salário mínimo para cada vítima, até ulterior decisão a 
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ser proferida nestes autos. Em complementação à liminar anteriormente já 

deferida e confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (que determinou que a ré efetuasse o depósito de R$10.000,00 

para custear o tratamento médico dos autores), determino ainda que, 

sendo necessário o desembolso de valor superior, fica desde já 

determinada a intimação da ré para efetuar depósito complementar, desde 

que reste demostrada a necessidade dos requerentes nos autos, 

mediante a juntada de receita/encaminhamento/atestado/relatório médico. 

Os alimentos provisionais deverão ser depositados nas contas dos 

requerentes, até o dia 05 de cada mês, sob pena de multa diária no valor 

de R$300,00 por descumprimento, haja vista a já ressaltada urgência dos 

requerentes. Declaro o feito saneado, nos termos do artigo 357 do CPC. 

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003537-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS DA SILVA (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 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003824-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE FERREIRA NERY OAB - AC3540 (ADVOGADO)

GILLIARD NOBRE ROCHA OAB - AC2833 (ADVOGADO)

MARIANA RABELO MADUREIRA OAB - AC4975 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARQUES (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 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004318-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FARAH (EMBARGANTE)

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EMBARGANTE)

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO NASCIMENTO LIMA OAB - MS12486 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004318-61.2016.8.11.0003. 

EMBARGANTE: LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, ELIAS FARAH, SONIA 

ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH EMBARGADO: ROBERTO 

MARSOLA FARIA DA COSTA Vistos e examinados. Lutfi Mikhael Farah 

Neto, Elias Farah e Sonia Elizabeth da Silva Barros Farah, apresentaram 

Embargos à Execução com pedido liminar de efeito suspensivo em face de 

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA. Alegaram os embargantes, 

preliminarmente, a inépcia da petição inicial da ação de execução, 

argumentando que o embargado promove execução fundada em título que 

não apresenta força executiva, devendo a ação ser extinta sem 

julgamento do mérito. No mérito, aduzem que o título executivo é uma Nota 

Promissória cuja emissão teve origem vinculada ao “Contrato Particular de 

Compromisso Venda e Compra” entabulado entre o Embargante Lutfi 

Mikhael Farah Neto e o Sr. Ivens João Wagna (Endossante da NP); que o 

oibjeto do referido contrato era a compra de uma área de terras pastais e 

lavradias situada na zona rural do munícipio de Juscimeira/MT, por parte 

do Embargante, Lutfi Mikhael Farah Neto, pelo preço certo e ajustado de 

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), cujo pagamento fora 

ajustado em 10 (dez) parcelas da seguinte forma; que o Embargante Sr. 

Lutfi Mikhael Farah Neto emitiu em favor do Vendedor o Sr. Ivens João 

Wagna, Notas Promissórias nos valores correspondentes às parcelas 

vincendas, sendo que os avalistas foram os também Embargados, o Sr. 

Elias Farah e a Sra. Sonia Elizabeth B. S Farah; que a última parcela do 

pagamento da compra e venda irá vencer somente em 08/08/2020; que as 

parcelas vencidas em 08/08/2014 e 08/08/2015, em seus respectivos 

valores de R$171.432,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e trinta e 

dois reais) e R$171.428,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e vinte 

e oito reais), representadas pelas Notas Promissórias juntadas na inicial 

executória, encontram-se devidamente pagas; que no ato do negócio foi 

paga a quantia de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); que 

também já foram quitadas a nota promissória no valor de R$100.000,00 

(cem mil reais), a de R$3.000,00 (três mil reais) que foi depositada na 

conta do vendedor e um cheque no valor de R$25.000,00 (vinte cinco mil 

reais) emitido nominal ao Sr. Ivens João Wagna e compensado em conta 

bancária de titularidade do mesmo. Defendem, pois, que os valores pagos 

pelos embargantes são suficientes para saldar as prestações vencidas 

até o Mês de Agosto de 2016, inclusive os valores apresentados pelas 

Notas Promissórias apresentadas pelo Exequente, ora Embargado, que 

estão vinculadas às parcelas descritas na Cláusula 2, Itens “d” e “e” do 

Contrato de Compra e Venda; que o valor pretendido na inicial de 

execução soma a importância de R$439.100,50 (quatrocentos e trinta e 

nove mil e cem reais e cinquenta centavos), embasado em 02 (duas) 

Notas Promissórias, uma com vencimento em 08/08/2014 no valor de 

R$171.432,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais), 

e a outra com vencimento em 08/08/2015 no valor de R$171.428,00 (cento 

e setenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais), todavia o valor já 

recebido pelo vendedor Sr. Ivens João Wagna (Endossante da NP), real 

credor dos Embargantes, soma a quantia de R$778.000,00 (setecentos e 

setenta e oito mil reais); que ainda foi feita, pelos embargantes, uma dação 

em pagamento no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

através da entrega de uma Pá Carregadeira usada, Marca Caterpilar; que 

o débito referente às parcelas do contrato vencidas até a data de 

08/08/2016, perfazem a monta de R$664.288,00 (seiscentos e sessenta e 

quatro mil duzentos e oitenta e oito reais), as quais já estão devidamente 

quitadas, sendo inexigível sua execução. Requereram o recebimento dos 

embargos no efeito suspensivo de forma liminar; o acolhimento da 

preliminar de inépcia da inicial de execução, uma vez que não apresentada 

reprodução digital do original do título que se pretende executar; e a 

procedência dos embargos a execução, com o reconhecimento e a 

declaração de que o débito exequendo já foi devidamente pago. Em pedido 

alternativo, solicitaram que seja apurado o quantum devido pelos 

Embargantes, levando-se em conta os valores já devidamente pagos ao 

Endossante. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. Os 

embargantes agravaram da decisão que não deferiu o efeito suspensivo 

pretendido, mas o pedido liminar também foi indeferido pela Instância 

Superior (RAI 1001053-26.2017.8.11.0000). O embargado impugnou os 

embargos a execução, alegando que não juntou o título executivo original 

aos autos em razão do processo ser eletrônico; que as notas 

promissórias são títulos autônomos, de modo que a discussão da causa 

debendi não é possível, principalmente por não haver qualquer 

questionamento quanto à legitimidade dos endossos; que não há 

vinculação entre os títulos executivos (notas promissórias) e o contrato 

particular de compra e venda; e que os pagamentos alegados pelos 

embargantes não restaram comprovados nos autos, sendo que nos 

termos o artigo 39 da lei de regência, a prova de quitação das notas 

promissórias se dá com a entrega dos mesmos ao sacado (devedor). 

Requereu a improcedência dos embargos. Realizada audiência de 

conciliação, não houve acordo. As partes foram intimadas para 

especificar as provas que ainda pretendiam produzir. Os embargantes 

manifestaram-se pela produção de prova testemunhal e tomada do 
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depoimento pessoal das partes. O embargado requereu o julgamento 

antecipado da lide. Os embargantes atravessaram petição ao processo, 

novamente requerendo o deferimento de efeito suspensivo à ação de 

execução, sob a alegação de que foram penhorados bens suficientes 

para sua garantia. O embargado não concordou com o pedido formulado. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 01 – INDEFIRO o pedido, 

formulado pelos embargantes, de atribuição do efeito suspensivo à ação 

executiva, mantendo inalteradas as decisões proferidas por este Juízo 

quando do recebimento dos embargos à execução e também àquela 

exarada pela Instância Superior,  nos autos do RAI 

1001053-26.2017.8.11.0000. 02 – Da análise do feito verifica-se que 

tramitam associadas duas ações executivas e os presentes embargos. Na 

ação de execução 1000792-86.2016 consta da inicial que os títulos 

executivos são as Notas Promissórias 2013/02/08 no valor de 

R$171.432,00 e a 2013/03/08 no valor de R$171.428,00. Já na ação de 

execução 1002341-63.2018 consta da inicial que os títulos executivos são 

as Notas Promissórias 2013/02/08 no valor de R$171.428,00 (mesma 

numeração, mas valor diferente) e a 2013/03/08 no valor de R$171.428,00 

(mesma numeração e mesmo valor). Deste modo, aparentemente, pelo 

menos uma das notas promissórias estaria sendo executada duas vezes. 

Deste modo, determino a intimação do embargado/exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, esclareça tais fatos e informe a este Juízo quais 

são as notas promissórias das quais o mesmo é portador e que estão 

sendo executadas judicialmente, indicando com clareza que títulos estão 

sendo executados em que processos executivos, independente de 

tramitarem, ou não, nesta vara. 03 – Anoto, ainda, que os presentes 

embargos guardam relação com a execução 100792-86.2016. Após a 

manifestação do embargado/exequente, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 24 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003716-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE ASSIS DOS SANTOS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003716-02.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: VALDEMAR 

DE ASSIS DOS SANTOS MARQUES Advogado do(a) EXEQUENTE: 

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - MT0021669A EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) 

EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: DESPACHO Vistos e 

examinados. Defiro as benesses da Justiça Gratuita para a parte autora, 

podendo haver impugnação da parte contrária. 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003440-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (EMBARGANTE)

PAULO CESAR MIEZERSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003440-68.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: PAULO CESAR MIEZERSKI, SABRINA LOPES TESTA 

MIEZERSKI EMBARGADO: PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA 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. Defiro ao embargante os benefícios da Justiça Gratuita, podendo 

haver impugnação da parte contrária. 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003903-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHOMEN & CIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN (EXECUTADO)

PEDRO CHOMEN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006379-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FIEDLER - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006379-55.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXANDRE BEVILACQUA BECK REQUERIDO: RICARDO 

FIEDLER - EPP Vistos e examinados. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DA PARTE AUTORA: Sustenta a autora, em apertada síntese, que os 

caminhões objeto do contrato firmado entre as partes foram dados em 

garantia do pacto, ficando alienados ao autor/vendedor até o efetivo 

pagamento total do preço da compra e venda. Assim, requereu a 

complementação da sentença proferida, para que conste determinação de 

expedição de ofício ao Detran-MT para dar baixa em qualquer gravame 

existente nos 4 (quatro) veículos, bem como registrar a garantia/alienação 

estipulada em contrato em nome do autor. Considerando que, de fato, a 

Cláusula 3 e 3.1 do contrato firmado entre as partes prevê que todos os 

caminhões foram dados em garantia da avença; e, ainda, que referidos 

veículos também ficaram alienados ao vendedor, nos exatos termos da 

Cláusula 4, DOU PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para 

determinar a expedição de ofício ao Detran-MT para a baixa dos gravames 

existente nos 4 (quatro) veículos e o registro da garantia/alienação 

estipulada em contrato em nome do vendedor. DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DO REQUERIDO. DOU PROVIMENTO aos embargos de 

declaração do requerido, para determinar que os veículos permaneçam na 

posse do mesmo, com a baixa das restrições de circulação que 

eventualmente ainda estejam lançadas sobre os bens. Intimem-se as 

partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004142-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZANDONADE (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO ZANDONADE (EXECUTADO)

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010446-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de 05 dias, 

juntar as guias de diligência do Oficial de Justiça, pois no id. 12917242, do 

dia 25/04/18, elas estão uma sobreposta a outra, impossibilitando a 

visualização do número necessário para a distribuição do mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447743 Nr: 2922-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCY ALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 770048 Nr: 2198-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/15211
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 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807990 Nr: 17329-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE NERY DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos examinados.

Considerando o teor da certidão de fls. 89, defiro o pedido de 

levantamento dos valores penhorados.

Após as providências do provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se alvará.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 882848 Nr: 11224-50.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECÇÕES LOJAO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO AUGUSTO SILVA 

CLEMENTINO - OAB:36522, BERNARDO JOSE SILVA MASCARENHAS 

CLEMENTINO - OAB:64653, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, LUIZ FELIPE BARRINUEVO SANTOS - OAB:23193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora da falida, razão pela qual pretende 

habilitar-se nos autos.

 Todavia, não carreou ao feito documentos que comprovem o seu crédito, 

e sequer indicou qual seria o valor do meso.

Ademais, informou a Administradora Judicial que a habilitante já possui 

crédito habilitado a seu favor nos autos falimentares, requerendo a 

improcedência do pedido.

 Deste modo, dada a inexistência de documentos que comprovam o crédito 

alegado, a presente habilitação não merece prosperar.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito.

 Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE a presente habilitação de crédito, por 

não haver nos autos documentos comprobatórios do crédito alegado.

Sendo devidas custas, deverão ser suportadas pela habilitante.

 Tendo em conta que o feito adquiriu caráter de litigiosidade, são devidos 

honorários advocatícios (STJ - REsp 1.098.069), razão pela qual condeno 

a habilitante ao pagamento de honorários à Administradora Judicial da 

falida, no valor correspondente a 20% do crédito já habilitado.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 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.: 710692 Nr: 5669-28.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISO MAGNON LOURENÇO DA SILVA, 

IRINEI RODRIGUES AMORIM, GEUSA LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, hei 

por bem determinar a citação por edital dos réus.

Providencie-se a citação dos reús, 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.: 403891 Nr: 17451-08.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:MT/10130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOSÉ 

ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Vistos e examinados.

Extrai-se dos autos que decorreu mais de 01(um) ano de suspensão do 

processo e, ao ser intimado para dar regular prosseguimento ao feito, o 

exequente não requereu nenhuma providência apta e efetiva.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do Provimento 84/2014-CGJ 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução nos termos do artigo 921, §2º do 

Código de Processo Civil.

REGISTRO que a parte interessada requerer seu desarquivamento para 

continuidade do mesmo, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3º do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (artigo 8º, do 

Provimento 14/2014-CGJ)

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 717885 Nr: 13331-43.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH MARTINS MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC (Bradesco) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 20732/A

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre o decurso do prazo de intimação de folha 101, sem manifestação da 

parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 385236 Nr: 13353-14.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RODRIGUES DO VALE, DINAIR 

PARREIRA DO VALE, GILBERTO LUIZ DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CUNHA E SILVA - 

OAB:24139/GO, PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA - 

OAB:23457/GO, PAULO RENATO PEREIRA PARO - OAB:23351, THALES 
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JOSE JAYME - OAB:GO/9364

 Vistos e examinados.

 Ante o teor da manifestação retro, no que tange ao pleito de oficiamento, 

proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Intime-se. Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 381939 Nr: 10146-07.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Intimação do exequente para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça de fl.s 454/457, nos termos 

seguintes:"DAS DILIGÊNCIAS. O referido mandado fora distribuído a este 

oficial no dia 20/04/2018 e desde então foram realizadas três diligências à 

sede da fazenda Guanabara. Duas dessas diligências restaram 

infrutíferas sendo que na primeira a fazenda estava fechada com corrente 

e cadeado na porteira e na segunda diligência a informação obtida com o 

caseiro responsável na propriedade é que os bens a serem penhorados e 

avaliados eram desconhecido pelo mesmo e de que somente o Sr. Waltair 

poderia indicar a localização dos mesmo. Porém naquele momento o Sr. 

Waltair estava em viagem para região do Pantanal com retorno previsto 

para até o 14/06/2018. Diligenciei à fazenda pela terceira vez no dia 

13/06/2018 e então o Sr. Waltair apresentou os bens que poderiam ser 

avaliados, o que fora feito e especificado no auto de reforço e avaliação 

que segue em anexo. Considerando que foram realizadas três diligenciais 

até a sede da fazenda e a mesma está localizada a 80 quilometros da 

sede deste fórum perfazendo um total ida e volta de 160 quilometos em 

cada diligência e portanto ao todo foram percorrido nas três diligências 

480 quilometros, foram as diligências cotadas em R$ 1440,00 (Um mil, 

quatrocentos e quarenta reais). Desde já requeiro a intimação da parte 

autora para que complemente a diligência a este oficial. Nada mais. Oficial 

de Justiça: Jean Fábio Rodrigues Konanz Mat. 9636."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 870611 Nr: 6782-41.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PAULO BITENCOURT IANHES, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora dos recuperandos no valor de 

R$2.135,02, conforme certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista.

 O feito teve seu regular trâmite, tendo o administrador judicial se 

manifestado pelo acolhimento parcial do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a habilitante logrou êxito em 

comprovar, de forma satisfatória, que detém crédito perante os 

recuperandos.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 No tocante ao valor, resta incontestável que deverá ser acolhido aquele 

indicado pelo administrador judicial, que bem elucidou o montante atingido 

após as atualizações realizadas em conformidade com a previsão da lei 

concernente.

 Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente habilitação 

de crédito; e determino a retificação da lista de credores, para que conste 

como crédito da habilitante o valor de R$2.074,40.

 Sem custas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de litigiosidade.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 83182 Nr: 18444-66.1998.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: TRITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR KRUTZSCH - 

OAB:6568/SC, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. PEDRO VINICIUS DOS REIS, OAB/MT 17.942, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga rápida desde o dia 13/06/2018, SOB PENA de busca e apreensão, 

perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727705 Nr: 8563-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos e examinados.

Intimem-se as partes para que, no prazo legal, manifestem-se sobre o teor 

do ofício 604/2018 da 7° Vara Empresarial da comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, encaminhado a este juízo via malote digital.

Após, 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.: 440005 Nr: 8672-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIA ANDREIA KAMCHEN MAZZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de 

suspensão dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 
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Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822573 Nr: 3816-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NAVES RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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. 357 do CPC) ou julgamento antecipado do mérito (arts. 355 

e 356 do CPC).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição com o auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384408 Nr: 12525-18.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FERREIRA, JOAO CARLOS DEPAOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA METRON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:2693-B-MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:3703/TO, ROBSON 

HOMEM MOREIRA DE CARVALHO - OAB:10468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS, para 

devolução dos autos nº 12525-18.2006.811.0003, Protocolo 384408, 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.: 713974 Nr: 9129-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BARONES, SINVAL FRANCISCO 

NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada.

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

 Intime-se ainda a parte executada para se manifestar quanto ao 

documento de fls. 154.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 775879 Nr: 4557-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONEI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 
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OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, declaro extinto o feito com resolução do mérito e, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, em relação ao veículo descrito na 

exordial, CAMINHÃO - BENZ/AXOR 2540 - Placa KAU 8316 – Renavam 

00924277769 – Chassi 9B9584617B536351, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, a fim de consolidar a posse e a propriedade 

plena e exclusiva do veículo nas mãos da parte Requerente, conforme 

determinação do §1º do artigo 3º do Decreto Lei no 911/69. Comunique-se 

ao DETRAN/MT. Promovam-se as baixas necessárias.Deixo de fixar 

honorários advocatícios, vez que já houve sua fixação no despacho que 

recebeu a presente ação.Independente do trânsito em julgado desta 

sentença parcial, o feito deverá PROSSEGUIR em relação aos demais 

veículos, GRANELEIRA 03 EIXOS, SEMI-REBOQUE, SR-RANDON SR CA, 

Placa KAU 8276, Renavam 00924276630 e Chassi 9ADG135377M251161 

E VWGOL 1.0, Placa NPN 6126, Renavam 00272674915, Chassi 

9BWAA05U4BT192124.Cumpra-se a determinação de fls.115.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 868225 Nr: 5975-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON EVANGELISTA OLIVEIRA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora dos recuperandos no valor de 

R$111.636,50, conforme certidão de crédito emitida pela Justiça 

Trabalhista.

 O feito teve seu regular trâmite, tendo o administrador judicial se 

manifestado pelo acolhimento parcial do pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a habilitante logrou êxito em 

comprovar, de forma satisfatória, que detém crédito perante os 

recuperandos.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 No tocante ao valor, resta incontestável que deverá ser acolhido aquele 

indicado pelo administrador judicial, que bem elucidou o montante atingido 

após as atualizações realizadas em conformidade com a previsão da lei 

concernente.

 Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente habilitação 

de crédito; e determino a retificação da lista de credores, para que conste 

como crédito da habilitante o valor de R$94.564,38.

Sem custas.

 Sem honorários advocatícios, face a inexistência de litigiosidade.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 874093 Nr: 8057-25.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATÃ FEIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO ANTONIO BALDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO, onde o Embargante sustenta, em 

apertada síntese, que a ação de execução deve ser extinta por inépcia da 

petição inicial, posto que a via eleita para satisfação do crédito é 

inadequada, haja vista que, a obrigação constante no contrato é fundada 

na entrega de coisa certa, ou seja, a entrega de 33.900(trinta e três mil e 

novecentas) sacas de seja. Bem como pleiteia a concessão os benefícios 

da Justiça Gratuita.

Carreou documentos a exordial de fls. 10/28.

 Os Embargos à Execução são tempestivos, conforme certidão de fl.29.

Este Juízo determinou ao Embargante, acosta-se aos autos documentos 

comprobatórios da pobreza alega. As fls. 31/36, o Embargante trouxe 

cópia da sua CTPS.

 Os autos vierem conclusos.

DECIDO.

 Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(§ 1º, art.914 do CPC).

 Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil

Ouça-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I).

 Após, conclusos para julgamento imediato do pedido ou designação de 

audiência (art. 920, inciso II).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745990 Nr: 5554-36.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELULAR HOUSE LTDA, ALI AHMAD EL 

SMAILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451914 Nr: 7093-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437302 Nr: 5970-43.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C FERREIRA MANUTENCAO ME, MEIRE 

CRISTINA FERREIRA, ANA RITA FERREIRA BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785340 Nr: 8334-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação editalícia, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 428598 Nr: 10700-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781621 Nr: 6828-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos e examinados.

A parte autora, embora devidamente intimada, deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbiam, abandonando o feito por mais de 30 

(trinta) dias.

 Intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fls. 134.

 Dessa forma, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a parte ré não foi citada.

Cumpridas todas as formalidades necessárias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 379757 Nr: 8044-12.2006.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LEONOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Extrai-se dos autos que o processo permaneceu suspenso por mais de 01 

(um) ano e que, ao ser intimado para requerer efetiva providência para o 

prosseguimento da execução, o exequente não se manifestou/apenas 

solicitou nova suspensão do processo.

Diante disso, com fundamento no artigo 2º do provimento 84/2014-CGJ, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO da presente execução, nos termos do artigo 921, §2 do 

Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º, 

todos do aludido Provimento.

Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente endereço hábil à citação do(s) 

executado(s) ou bens que garantam a execução (art. 921, §3 do CPC), 

independentemente de novo recolhimento de custas (art. 8º do Provimento 

14/2014-CGJ).

Transitado em julgado, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008960-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

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 1008960-43.2017.8.11.0003 AUTOR: ROSIMEIRE SILVA 

DE ALMEIDA Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

MT19177/O RÉU: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - 

CEMAT Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S 

DECISÃO Vistos e examinados. Face o teor da certidão retro, DECRETO A 

REVELIA da parte requerida. 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 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001554-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Torno sem efeito a decisão que não recebeu os 

embargos de declaração, uma vez que a mesma orientou-se pela certidão 

da serventia que, posteriormente, foi retificada pela vara, sob o 

fundamento de ter sido elaborada com equívoco. Assim, RECEBO os 

embargos de declaração apresentados, e DOU PROVIMENTO aos 

mesmos, para alterar a sentença embargada, que passa a ter a seguinte 

redação: HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado nos 

autos. Defiro o pedido formulado pelos acordantes, determinando a 

suspensão do processo até o cumprimento do acordo homologado. 

Havendo petição da exequente, noticiando o não cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso. Decorrido o prazo 

mencionado no acordo, não havendo manifestação da parte autora, 

tornem os autos conclusos para extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 409119 Nr: 4859-92.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BALBINOTTI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Ceartifico que foi expedidoAlvará Eletrônico n° 414389-2 / 2018 para a 

parte requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 411336 Nr: 7416-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Intimação do patrono do requerido, Dr. Igor Giraldi Farias, para ter vistas 

dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 409490 Nr: 5231-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico que o alvara requerido ás fls.190/191, foi devidamente expedido 

em 22/11/2011 sob o nº. 14585-8/2011 sonforme se vê ás fls.187.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 404893 Nr: 679-33.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:MT/10.032, MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:

 Certifico que foi expedido Alvará Eletrônico n° 414380-9 / 2018, para a 

parte requerida.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004371-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

K. G. D. S. (REPRESENTADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1004371-71.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 23.07.2018, às 17h, para a realização 

da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar 

no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 
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condições das partes e da criança. 5. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar os interesses da 

criança, que, como noticia a peça vestibular, se encontra sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

da infante. 8. Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão de 

nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os alimentos 

provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de 

Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não comprovação do real 

rendimento auferido pela parte demandada, em um terço do salário mínimo 

vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), a 

ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na 

conta bancária a ser informada pela parte autora, ou pago diretamente 

mediante recibo. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004416-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DA SILVA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES DE MORAIS (RÉU)

 

Processo n.º 1004416-75.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a comprovação do 

real rendimento auferido pela parte demandada, em um terço do salário 

mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito 

reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, na conta bancária informada pela parte autora, ou pago 

diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 23.07.2018, às 15h, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, do Diploma 

Legal citado, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de 

junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004458-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA REGINA CORREA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004458-27.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 23.07.2018, às 14h30min, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 

condições das partes e da criança. 5. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar os interesses das 

crianças, que, como noticia a peça vestibular, se encontram sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

das infantes. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009172-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1009172-64.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Designo o dia 

23.07.2018, às 13h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e 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. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004653-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. O. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1004653-46.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos termo de audiência Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001686-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELA RIAL PARDO DE BARROS OAB - MS18207 (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001686-91.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA ANTECEDENTE aforada 

por TATIANE DE SOUZA COSTA em face de JEFERSON DE OLIVEIRA DA 

SILVA (qualificados na proemial). 2. A parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que corroboram a versão dos fatos apresentada 

por si na inicial, incluindo declarações subscritas por três testemunhas, 

fotos da menor junto de si e seus familiares em Rondonópolis-MT, além de 

um Boletim de Ocorrência dando conta de que a menor havia sido levada 

pelo genitor para o município de Três Lagoas-MS para passar o final de 

semana, não sendo devolvida por ele à genitora, posteriormente. 3. Com 

base nas provas documentais colacionadas aos autos, foi concedida a 

tutela antecipada pleiteada na exordial, conforme decisão de ID: 12170919, 

a qual foi cumprida, conforme ID: 12327599. 4. Em sede de contestação, o 
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requerido alega a incompetência territorial deste juízo, uma vez que, 

segundo ele, a menor teria como domicílio a cidade de Três Lagoas-MS. 

Pugna ainda pela revogação da tutela antecipada concedida em favor da 

autora. 5. A parte autora aditou o pedido de ID: 12141488, nos termos do 

art. 303, §1º, inciso I, do Código de Ritos. 6. Vieram-me os autos 

conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 7. Não obstante os 

argumentos e as provas documentais trazidas pela parte requerida, não 

se vislumbra qualquer razão ou fato novo capaz de ensejar a alteração da 

decisão proferida no ID: 12170919. 8. Dessarte, os documentos juntados 

pela parte requerida apenas comprovam que a menor estava no Município 

de Três Lagoas no início do ano corrente, mas não que aquele seria o seu 

domicílio, razão pela qual este juízo continua sendo o competente para 

processar e julgar o feito. 9. Quanto ao pedido de revogação da tutela 

antecipada concedida em favor da autora, também não merece guarida, 

uma vez que restou suficientemente comprovado nos autos que era a 

autora quem detinha a guarda de fato da menor desde a separação do 

casal, não sendo este o momento para análise do mérito. 10. No mais, 

superada tal questão, recebo o aditamento à exordial de ID: 12452585. 11. 

Designo o dia 06.08.2018, às 14h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação. 12. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente 

e seu procurador, bem como o representante do Ministério Público. 13. 

Haja vista que já houve a citação da parte requerida por ocasião do 

cumprimento da tutela deferida nestes autos (ID: 12327599), intime-se o 

requerido para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para nova 

contestação, referente ao aditamento da inicial de ID: 12452585, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização 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. 14. Proceda-se imediatamente ao estudo social 

das condições das partes e da criança. 15. Empós, vista ao Ministério 

Público, para sua manifestação. 16. No intuito de resguardar os interesses 

da criança, que se encontra sob a responsabilidade da parte autora, 

defiro a guarda provisória da menor nos moldes requeridos, devendo ela 

ser intimada para assinar o respectivo termo. 17. A parte autora deverá 

ser informada que a guarda ora concedida tem caráter temporário, 

podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam situações que 

demandem deste juízo providência necessária à proteção da infante. 18. 

Intime-se. 19. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 

de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 899002 Nr: 5028-30.2018.811.0003

 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: ENF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDON, WFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5028-30.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que os alimentandos se 

encontram residindo em Primavera do Leste/MT.

2. Nesses casos, a lei processual civil preconiza que o juízo competente 

para julgar as ações desta natureza é aquele em que reside a parte 

alimentanda. Como se extrai destes autos, os requeridos se encontram 

residindo em outra comarca, razão que enseja a remessa do feito ao juízo 

do foro de seu domicílio. Em consonância com este entendimento é a 

jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

 “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA DO 

INTERESSE DO ALIMENTANDO. COMPETÊNCIA DO FORO DA RESIDÊNCIA 

DESTE. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que em discussões como 

a que ora se trava, prepondera o interesse do hipossuficiente, devendo 

prevalecer o foro do alimentando como o competente tanto para a ação de 

alimentos como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe sejam conexas. 

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª 

Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis - MT, o suscitado. (CC 

50.597/MS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 

12/09/2007, DJ 24/09/2007, p. 241).”

 3. Portanto, considerando o disposto no art. 53, inciso II, do CPC, 

remetam-se os autos ao juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT.

4. Intime-se.

 5. Expeça-se o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805433 Nr: 16453-59.2015.811.0003

 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: ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVFR, TGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 18. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, com espeque no art. 487, inciso I, 

do Digesto Processual Civil, julgo improcedente o pedido veiculado no 

petitório inaugural.19. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça 

gratuita.20. Notifique-se o representante do Ministério Público.21. 

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, 11 de junho de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS 

REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 784633 Nr: 7989-46.2015.811.0003

 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: EDRSDS, BDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVGDSS, ICGDS, IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT11.716, KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO - 

OAB:11422/MT, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUSA - 

OAB:21661/O

 Processo n.º 7989-46.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 121/122.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 736920 Nr: 16162-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, ZILDA MARIA DE SOUZA - 

OAB:6491 GO

 Processo n.º 16162-30.2013.811.0003
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Vistos etc.

1. Quanto ao teor do v. decisão de fls. 221/224, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. No mesmo prazo suprarreferido, manifeste-se a parte requerida quanto 

ao pleito formulado pela parte autora (fl. 217).

3. Intimem-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 858048 Nr: 2536-02.2017.811.0003

 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: FCLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo procedentes os pedidos 

veiculados na peça vestibular, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, para deferir a guarda definitiva dos menores em favor da 

requerente, genitora, cabendo ao requerido o direito de visitas aos finais 

de semana alternados, conforme item 18 desta sentença, bem como para 

condenar o demandado ao pagamento de pensão alimentícia mensal em 

favor dos filhos menores, no valor de 50% do salário mínimo vigente, a ser 

paga até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente à autora ou em conta 

bancária de sua titularidade.20. Expeça-se o competente termo de guarda 

definitiva dos infantes em favor de sua genitora.21. Sem condenação em 

custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.22. Notifique-se o 

Ministério Público.23. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 20 de junho de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 767721 Nr: 1208-08.2015.811.0003

 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: MSADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218068/SP, HÉLIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164388, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652

 Processo n.º 1208-08.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fl. 151, bem como pelo fato de a parte requerida não ter 

impugnado a avaliação judicial, a homologo.

2. No mais, tendo em vista que o feito já foi sentenciado e que a sentença 

já transitou em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 749221 Nr: 7354-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 Processo n.º 7354-02.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao teor do v. acórdão de fls. 165/170, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Após, em não havendo novas manifestações, arquivem-se os autos, 

devendo a Sr.ª gestora judiciária proceder com as anotações de estilo.

3. Intimem-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 741612 Nr: 3064-41.2014.811.0003

 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: RRS, DRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B, ELIANE DA SILVA SOUZA - OAB:9.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 14. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

improcedente o pedido veiculado na peça vestibular, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Digesto Processual Civil, para determinar que o menor continue 

sob a guarda unilateral de sua genitora, ora requerida (qualificada nos 

autos). 15. Sem condenação em custas processuais e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça.16. Notifique-se o Ministério Público.17. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publ ique-se.  Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 19 de junho 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS 

REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 824115 Nr: 4301-42.2016.811.0003

 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: ABSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 Processo n.º 4301-42.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a manifestação de fls. 119/120, abra-se vista dos autos à parte 

autora para que se manifeste quanto a proposta feita pela parte requerida, 

no prazo legal.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754268 Nr: 9927-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKAM, TAM, RCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DIAS IORA - 

OAB:20073/E, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT, SÉRGIO 

LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAINE NAHANE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 18122, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:11.230-B

 Processo n.º 9927-13.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao teor do v. decisão de fls. 180/182, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Intimem-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 736789 Nr: 16055-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSA, LSA, MDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 Processo n.º 16055-83.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 99.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 806514 Nr: 16851-06.2015.811.0003

 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: MDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 16851-06.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM aforada por MARCIA DE OLIVEIRA DA SILVA em 

face do ESPÓLIO DE VALDECIR SOARES ROCHA, representado por seu 

herdeiro, o menor C.S.S., neste ato representado pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso (todos qualificados nos autos).

2. A inicial, de fls. 04/06, foi instruída com os documentos de fls. 07 usque 

22.

3. A parte requerida, citada, apresentou sua contestação às fls. 28/29, 

anverso e verso.

4. Às fls. 44/46 foi realizada audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e 

ouvida uma testemunha indicada por ela.

5. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

6. Inicialmente, cumpre-nos tecer algumas considerações propedêuticas 

acerca das demandas judiciais envolvendo a temática do caso em pareço, 

união estável.

7. O tema das uniões estáveis no Brasil atravessou diversos momentos 

históricos importantes, relevantes para a compreensão da definição atual 

do instituto. Insta salientar que, a princípio, a matéria das demandas 

concubinárias era tratada nos juízos cíveis, eis que sequer era 

reconhecida a sua natureza familiar, não cabendo, sequer, a fixação de 

prestação alimentícia, mas tão somente uma indenização pelos serviços 

domésticos prestados.

 8. Foi somente a partir da década de 60 que se observou mudança neste 

cenário, quando os primeiros julgados trabalhistas e previdenciários 

passaram a conferir certa legitimidade aos relacionamentos 

extramatrimoniais. A título de exemplo, merecem ser citadas as súmulas 35 

e 380, ambas do STF, que dispunham, respectivamente, sobre o direito de 

obtenção de pensão por morte do amásio pela concubina e da 

possibilidade de partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum no 

caso de dissolução da sociedade.

 9. O avanço dos paradigmas estabelecidos pela sociedade foi 

acompanhado pelo entendimento jurisprudencial, levando o legislador ao 

inevitável reconhecimento constitucional do caráter familiar das uniões 

more uxorio, que foram equiparadas ao casamento, recebendo a 

denominação de união estável, status que lhes foi conferido pelo art. 226, 

§3º, da Constituição Federal de 1988.

10. A Lei n.º 8.971/94 foi responsável por consolidar ainda mais o instituto 

da união estável, uma vez que foi a responsável por assegurar o direito 

aos alimentos, à sucessão e ao usufruto àqueles relacionamentos que 

tivessem mais de cinco anos, ou no caso em que do relacionamento 

houvesse o nascimento de ao menos um filho.

11. A Lei n.º 9.278/96, que sucedeu a norma suprarreferida, conferiu 

ainda mais garantias aos companheiros em união estável, extirpando a 

exigência de período mínimo de convivência para reconhecimento do 

instituto, fixando a competência das Varas de Família e Sucessões para 

dirimir as lides atinentes à convivência more uxorio, assegurando o direito 

real de habitação, bem como fixou a presunção absoluta (iuris et de jure) 

de que os bens ombreados onerosamente durante a relação afetiva eram 

fruto do esforço comum, rechaçando qualquer debate sobre a 

colaboração de cada amásio para o aumento do patrimônio, possibilitando 

a sua divisão igualitária.

12. Por fim, adveio com o Código Civil atual, em 2002, a regulamentação do 

instituto da união estável, no Título III do Livro IV, tratando do tema em seus 

arts. 1.723 ao 1.727. Embora não haja definição expressa do conceito de 

união estável, é reconhecida como tal a convivência duradoura, pública e 

contínua de um homem e de uma mulher, estabelecida com o intuito de 

formar família, características que devem ser analisadas com grande 

cuidado pelo julgador no momento da sentença das ações de 

reconhecimento e dissolução de união estável.

13. Superado tal escorço histórico necessário, verifico que as partes são 

legítimas e inexistem irregularidades tampouco questões pendentes de 

apreciação, pelo que passo diretamente ao exame do mérito da causa.

14. Da minudente análise processual, se verifica que a pretensão da parte 

autora é tão somente o reconhecimento da união estável post mortem em 

relação ao falecido Valdecir Soares Rocha, representado por seu 

herdeiro, C.S.S., menor, devidamente representado nestes autos.

15. Dito isso, superada tal questão, cediço que a união estável se 

materializa através da livre união afetiva de pessoas de modo público, 

contínuo e duradouro, com fito de formar família. Tal conceito encontra-se 

disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in litteris:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

(grifamos)

16. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que 

outrora se denominava concubinato passou a ser reconhecido como união 

estável, conforme dispositivo legal expresso no art. 226, §3º:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[[omissis...]]

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento.” (grifamos)

17. Coadunando-se com o texto constitucional supracitado, na seara 

doutrinária, muito já se discorreu acerca do instituto da união estável. Em 

seus hodiernos ensinamentos, Gagliano e Pamplona Filho (Novo curso de 

direito de família. 2ª ed., v. 6. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426) lecionam 

que: “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera 

eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em 
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termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, 

inclusive com expressa menção constitucional (art. 226, §3º, da CF).”

18. Deste modo, a união estável é atualmente entendida como uma espécie 

particular de núcleo familiar, encontrando sua previsão legal tanto na 

Constituição Federal como no Código Civil, conforme já pontuado nos itens 

anteriores.

19. Nada mais é, portanto, que uma relação jurídica à qual são atribuídas 

garantias e obrigações, exigindo-se que os amásios convivam com 

publicidade, continuidade e estabilidade, com intenção de formarem uma 

família, partindo do pressuposto que é a existência de afetividade entre os 

amásios.

20. Todavia, há que se distinguir a união estável do casamento, porquanto 

neste há um ato solene, a partir do qual os nubentes passam a ser 

reconhecidos no meio social como uma entidade familiar, enquanto que 

naquela o reconhecimento do casal no meio social é uma consequência da 

existência de afetividade e da intensão de formar uma família, 

independentemente de qualquer solenidade ou formalização da união.

21. Analisando com vagar todos os dispositivos legais que tratam da união 

estável, pode-se aferir que o legislador optou por equiparar ao casamento 

as relações afetivas dotadas de publicidade, continuidade, estabilidade e 

que tenham escopo de constituir família.

22. A publicidade, também tratada como notoriedade, remete à ideia de que 

a união estável não pode se dar de forma clandestina ou furtiva, devendo 

ser o casal reconhecido no meio social como um núcleo familiar, 

participando de eventos, reuniões e celebrações familiares ou de natureza 

pública como se casados fossem.

23. A continuidade e a estabilidade são conceitos intimamente 

relacionados, sendo que um é consequência do outro. Tais conceitos 

nada tem a ver com a inexistência de relacionamentos concomitantes, uma 

vez que o sujeito pode, perfeitamente, levar vários relacionamentos 

simultâneos gozando todos eles de continuidade e estabilidade. O que a 

legislação vigente impõe aos companheiros é que o relacionamento por 

eles cultivado tenha natureza não momentânea, nem eventual, mas que 

seja um relacionamento afetivo que perdure por um tempo considerável, 

sem que sofra interrupções constantes.

24. O último dos requisitos exigidos em lei para a configuração da união 

estável é o affectio maritalis, também chamado intuito familiae, que é o 

objetivo de constituir família. Vale ressaltar, tal instituto não significa dizer 

que a união estável exige a intenção de ter filhos, até porque o casamento 

não demanda a existência de uma prole para ter sua validade 

reconhecida, o que implica na necessidade do reconhecimento como 

núcleo familiar da união entre duas pessoas que desejem ser 

reconhecidas como tal, contribuindo mutuamente para seu crescimento 

pessoal, apoiando-se em todas as áreas da vida comum e particular, 

configurando-se, com isso, o objetivo de constituir família.

25. Tecidas essas considerações acerca do instituto da união estável e 

tendo como norte essa linha de intelecção, volvendo os olhos para o caso 

dos autos, após vagaroso estudo do caderno processual, conclui-se que 

a autora e o falecido, Valdecir Soares Rocha, constituíram relação de 

união estável, na medida em que conviviam como marido e mulher, de 

forma pública, contínua e duradoura e com a intenção de constituírem 

família.

26. De acordo com o que estatui o art. 355, inciso I, do Código de Ritos, o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

o que restou cumprido pela demandante no que atine à união estável.

 27. Nesse sentido, a testemunha da parte autora (depoimento de fl. 46) foi 

categórica ao afirmar expressamente que conhece o falecido e a 

requerente como sendo marido e mulher. Vejamos:

“(...) A requerente convivia com o Sr. Valdecir Soares Rocha como marido 

e mulher. O depoente era vizinho de bairro do casal (...) O depoente foi 

várias vezes na casa da autora e do falecido (...) Confirma que a autora 

estava no velório do falecido e se comportava como viúva dele. O 

falecido, Sr. Valdecir Soares Rocha, deixou apenas alguns carros velhos 

para a autora, fuscas, etc. Não tem conhecimento se o falecido deixou o 

fiat uno de sua propriedade.”

28. Assim, após detido compulsar de todo processado, este juízo não 

pode deixar de salientar que a parte demandada não produziu qualquer 

prova capaz de confrontar a testemunha da parte autora, o que só 

corrobora as alegações contidas na exordial.

 29. Ademais, ressai do caderno processual que a demandante carreou 

documentos que confirmam a união entre ela e o falecido, tais como 

fotografias e declarações devidamente assinadas e com firmas 

reconhecidas.

30. Da união entre a requerente e o falecido, adveio um filho, ora 

requerido, corroborando ainda mais a alegação de que, de fato, existiu 

uma relação entre eles, configurando assim o instituto da união estável.

 31. Por fim, no tocante ao intuito de formar família, também está patente no 

caso dos autos, podendo ser constatado por todos os vultosos elementos 

probatórios que instruem o pedido inicial formulado pela parte autora, 

provas testemunhais e documentais, demonstrando a relação íntima e 

afetuosa de união estável experimentada pela parte autora e o falecido 

desde 2005 até o falecimento deste.

32. Assim, gizadas tais razões de decidir, levando-se em consideração os 

documentos carreados ao caderno processual e as provas testemunhais 

produzidas, outro caminho sem dúvida não há senão a procedência do 

pedido inicial.

33. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Estatuto Processual Civil, nos termos do art. 1.723, do Código Civil, para 

declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre 

MARCIA DE OLIVEIRA DA SILVA e VALDECIR SOARES ROCHA (adrede 

individualizados), caracterizada desde o ano de 2005 até 29.05.2014, 

quando este último faleceu.

34. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

35. 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, 21 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 773980 Nr: 3921-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSA, LSA, MDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3921-53.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 68, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007467-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEA DAS GRACAS MARQUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO MARQUES BARROS (REPRESENTANTE)

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1007467-31.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista a 

impossibilidade da análise do documento juntado aos autos (ID: 11614107), 

eis que ele é ilegível, determino à Sr.ª gestora judiciária que proceda com o 

necessário para regularização dessa situação. 2. Intime-se. 3. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009213-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

ITA MAURA ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009213-31.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 13148903. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009847-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ANTONIETA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009847-27.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 13159169. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005180-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005180-95.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13150058. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003594-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN VIEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DE CAMARGOS CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003594-57.2016.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando o feito com vagar, nota-se que a parte autora requer (ID: 

13227224) a citação da parte requerida, porém, consta dos autos, ID: 

4492909, que esta já foi citada, perfectibilizando a relação angular 

processual, nos termos do art. 238, caput, do CPC, não havendo, portanto, 

que se falar em citação. Sendo assim, intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhe o disposto no art. 485, inciso III, do Codex. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004151-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DIAS DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CUNHA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILVEIRA OAB - GO35013 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004151-10.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13274395, procedendo-se à notificação do empregador do requerido, 

nos termos do art. 5º, §7º, da Lei n.º 5.478/68, devendo ser imediatamente 

oficiado, para que efetue o desconto diretamente na folha de pagamento 

do requerido. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009627-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CORREIA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CORREA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009627-29.2017.8.11.0003 Vistos etc. , Cumpra-se o comando 

lançado derradeiramente, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003575-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LEITE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA TARSO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003575-80.2018.8.11.0003 Vistos etc., Visando readequar a pauta 

deste Juízo, hei por bem redesignar a audiência de entrevista aprazada no 

ID 13702972 para o dia 19 de julho de 2018 às 16h20min, mantendo 

incólumes as demais determinações contidas na r. decisão. Sem prejuízo, 

proceda-se a citação da parte requerida, conforme disposto no decisum 

inaugural. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de 

junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001006-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE ALVES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

felipe teixeira borges (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 
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nº.: 1001006-43.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, visando 

conferir efetividade à sentença que fixou a verba alimentar em prol dos 

menores, ora exequentes (ID 4891225), oficie-se ao órgão empregador do 

executado, conforme endereço declinado na exordial, nos termos do art. 

529, §2º do CPC, a fim de que promova o desconto da verba alimentar 

vincenda na forma determinada diretamente em folha de pagamento do 

executado, bem como o respectivo depósito em favor dos exequentes na 

conta bancária informada nos autos (ID 4891225), sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. 2. Outrossim, previamente a análise do pedido 

de decretação de prisão civil do executado, deverá a secretaria do Juízo 

providenciar a juntada aos autos do respectivo AR alusivo ao comando 

constante do ID 11305127, visando evitar futura arguição de nulidade 

processual, em conformidade ao art. 254, do CPC. 3. Após, renove-se a 

conclusão. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003691-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FLORENCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALADIM LARA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003691-86.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto à requerente a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a 

cópia do título que reconheceu a união estável mencionada (ID 13270304), 

eis que documento indispensável à propositura da demanda (art. 320, 

CPC), bem como esclarecer acerca da existência de outros herdeiros 

sucessíveis do ‘de cujus’, notadamente aqueles indicados no termo de 

audiência que acompanha a inicial e, em caso positivo, indicá-los no polo 

passivo da ação, sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Após, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos. Às providências. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000502-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

LEIDIANE PICCOLLI OAB - 018.506.751-47 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

ELCIA MARTINS SOARES OAB - MT10046/O-O (ADVOGADO)

JUNIOR SERGIO MARIN OAB - MT6295/O (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 13144411 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000421-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. F. (AUTOR)

J. S. F. (AUTOR)

A. M. D. C. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

C. G. D. S. (TESTEMUNHA)

S. R. M. (TESTEMUNHA)

J. C. G. (TESTEMUNHA)

J. M. D. S. (TESTEMUNHA)

Z. M. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000421-88.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor da manifestação retro, 

tornem os autos à secretaria para controle de prazo à luz do quanto 

deliberado em audiência, renovando-se o prazo para apresentação de 

memoriais finais para ambas as partes, evitando-se assim futura alegação 

de prejuízo. Às providências. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002385-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. L. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O REQUERIDO PARA 

MANIFESTAR-SE , NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001104-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. C. (AUTOR)

C. R. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB - MT11464/O 

(ADVOGADO)

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001104-28.2017.8.11.0003 Vistos etc. CRISTIANE RODRIGUES DA 

COSTA ajuizou inicialmente Ação de Alimentos Gravídicos com 

Investigação de Paternidade em desfavor de RONALDO CICERO 

CARDOSO, ambos devidamente qualificados na exordial. Presentes os 

requisitos legais, os alimentos gravídicos foram arbitrados em um salário 

mínimo, na mesma ocasião, determinou-se a citação do requerido e 

designou-se data para realização de audiência de conciliação. Na 

sequência, as partes lograram êxito em firmar ajuste quanto ao exame de 

DNA, o qual foi realizado pelo Laboratório Dyagen, conveniado ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, restando consignado pelas partes 

que em caso de confirmação da paternidade o requerido concordava com 

a atribuição da paternidade do filho da autora em seu favor, ajustando 

inclusive acerca do nome da criança. Em seguida, o requerido apresentou 

contestação, contemplando documentos comprobatórios de sua renda, 

despesas e, ainda, o fato de possuir outros três filhos menores, razão 

pela qual pugnou pelo arbitramento dos alimentos no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) mensais. Mais adiante, sobreveio o resultado 

do exame de DNA confirmando a paternidade do autor em relação ao filho 

da autora. Após, a parte autora apresentou impugnação à contestação, 

pugnando pela conversão dos alimentos gravídicos em definitivos, 

notadamente ante a confirmação da paternidade pelo exame de DNA, com 

base no valor declarado pelo autor como rendimentos mensais e, 

concomitantemente, juntou certidão de nascimento da criança sem o 

registro da paternidade. Em parecer, o Ministério Público pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, com a fixação da verba alimentar definitiva 

no patamar de 20% dos rendimentos líquidos do requerido, atualmente 

consistentes em R$ 17.782,52, uma vez que o mesmo é vereador em 

exercício na cidade de Rondonópolis e, além do subsidio mensal líquido de 

R$ 7.782,52, percebe também verba indenizatória fixa mensal na quantia 

de R$ 10.000,00. Através da decisão registrada no ID 10235844, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 517 de 719



determinou-se a conversão da ação de alimentos gravídicos em ação de 

investigação de paternidade com alimentos com nova citação pessoal do 

requerido. A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com 

a fixação da verba alimentar definitiva no valor sugerido pelo Parquet. 

Considerando a nova citação, o requerido optou por apresentar nova 

defesa escrita no prazo legal, sobrevindo peça contestatória no ID 

11429111, o qual salientou da impossibilidade da incidência da verba 

alimentar sobre os valores recebidos a título de verba indenizatória e 

reiterou o pedido para que os alimentos sejam definitivamente arbitrados 

na quantia de R$ 250,00. A autora, por sua vez, impugnou a contestação 

e requereu o arbitramento dos alimentos definitivos em um salário mínimo. 

É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que o processo encontra-se 

maduro para julgamento, não sendo necessária a designação de audiência 

para colheita de provas, posto que nos autos encontram-se os subsídios 

necessários ao deslinde da demanda, cabendo o julgamento antecipado 

nos moldes do art. 355, I, CPC. Conforme salientado acima, cuida-se de 

ação de investigação de paternidade com alimentos, objetivando a 

regularização do estado de filiação do menor KAWAN GUILHEME COSTA, 

nascido aos 27/02/2017. No que tange a paternidade, tenho que a mesma 

restou cabalmente comprovada por meio do exame pericial de DNA, o qual 

concluiu ser o Requerido pai biológico do menor com 99,9999994% de 

probabilidade, não havendo notícia de irresignação, sendo certo que o 

demandado inclusive concordou com a paternidade acaso o resultado da 

perícia confirmasse o vínculo genético. Nesse aspecto, discorrendo 

acerca da notória confiabilidade do exame de DNA na determinação da 

paternidade biológica, Maria Celina Bodin Moraes relembra que "até então 

todos os exames conhecidos permitiam oferecer certeza cientificamente 

comprovada apenas quanto à exclusão do vínculo. O próprio exame de 

HLA, considerado revolucionário quando de seu desenvolvimento em 

1972, gerava somente presunção de paternidade, muitas vezes 

"fortíssima", conduzindo, porém, a resultados falsos com frequência. O 

índice de confiabilidade do DNA, quando todos os cruzamentos de 

sequências são devidamente testados, permite hoje atingir um grau de 

certeza não inferior a 99,9999%, tanto de determinação quanto de 

exclusão de paternidade" (in "Grandes Temas da Atualidade - DNA Como 

Meio de Prova da Filiação - Aspectos Constitucionais, Civis e Penais", Ed. 

Forense, p. 223). Desta feita, o laudo elaborado é tão contundente, de 

forma que torna desnecessária a produção de outras provas, restando 

evidente a paternidade, a qual impõe a procedência desse pedido. 

Procedente o reconhecimento da paternidade, passa-se ao exame do 

pleito alimentar contido na petição inicial. Nesse contexto, vislumbra-se 

que o investigante conta com um ano e três meses de idade. Assim, em 

razão da tenra idade, suas necessidades são presumidas e prementes, 

não necessitando de comprovação. O dever alimentar do Requerido, no 

caso, é decorrente do poder familiar e está previsto no art. 1.694 do 

Código Civil, e os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, 

conforme o § 1.º do alusivo dispositivo legal, senão vejamos: “Art. 1.694. 

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros 

os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2º 

omissis” Sobre o tema, preceitua CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, 

estipulando os requisitos no que toca ao direito alimentar: "Necessidade. 

São devidos ALIMENTOS quando o parente que os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo trabalho, à própria mantença. Não 

importa a causa da incapacidade, seja ela devida à menoridade, ao 

fortuito, ao desperdício, aos maus negócios, à prodigalidade. (...) 

Possibilidade. Os ALIMENTOS devem ser prestados por aquele que os 

forneça sem desfalque do necessário ao próprio sustento. O alimentante 

os prestará sem desfalque do necessário ao próprio sustento. Não 

encontra amparo legal que a prestação de ALIMENTOS vá reduzi-lo a 

condições precárias, ou lhe imponha sacrifício de sua própria 

subsistência, quando aquele que se porá em risco da sacrificá-la se vier a 

dá-los. Se o alimentante não os puder fornecer na razão de seu próprio 

sustento, prestá-los-á dentro daqueles limites, cumprindo ao alimentado 

reclamar de outro parente a complementação. Proporcionalidade. Os 

ALIMENTOS hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais 

do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção 

das necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não 

tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o 

devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a 

prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o 

reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§ do 

art. 1.964). Reciprocidade. Além de condicional e variável, porque 

dependente dos pressupostos vistos, a obrigação alimentar, entre 

parentes, é recíproca, no sentido de que, na mesma relação 

jurídico-falimentar, o parente que em princípio seja devedor poderá 

reclamá-los se vier a necessitar deles (...)" (in Instituições de Direito Civil, 

vol. V, Direito de Família, Ed. Forense, págs. 497/499). Os pais têm o poder 

familiar, sendo poder-dever dos mesmos, em igualdade de condições, 

assistir e educar os filhos menores, o que é consentâneo do artigo 229 da 

Constituição Federal Brasileira, podendo o descumprimento desse 

poder-dever caracterizar os crimes de abandono material, moral e 

intelectual (CP, art. 244 a 246), além de ensejar a suspensão e extinção do 

poder familiar (CC, arts. 1.634, 1637 e 1638). Esse dever imposto aos pais 

também vem disciplinado no artigo 22 da Lei 8.069/90, senão vejamos, 

litteris: “Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a 

obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 

Destarte, mesmo que as condições pessoais e econômicas do genitor 

sejam limitadas, ainda assim encontra-se obrigado a contribuir para a 

manutenção do filho, dentro de suas possibilidades. Pois bem, a renda 

mensal auferida pelo demandado encontra-se claramente demonstrada 

nos autos, porquanto o mesmo é vereador em exercício nesta cidade de 

Rondonópolis, restando o fator possibilidade do alimentante cabalmente 

provado. Há nos autos um demonstrativo de pagamento do requerido 

referente há um ano, ou seja, maio/2017, o qual foi trazido pelo 

demandado, constando no documento o subsídio mensal de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), sobre o qual recai descontos a título de INSS (R$ 608,44) e 

Imposto de Renda (R$ 1.609,04), além de outras despesas particulares do 

requerido. Em sede de defesa, o requerido justificou que possui outros 

três filhos menores, os quais dependem de si para a subsistência, paga 

aluguel e financiamento de carro, os quais são integralmente custeados 

com seus rendimentos. Assim, o requerido apresentou o boleto bancário 

constando despesa atribuída a Bruna Fernandes Grillanda no valor de R$ 

1.113,67, invocando para si referido gasto, sem, contudo, justificar a que 

título, juntou também contrato de locação de imóvel residencial no valor de 

R$ 800,00. Com efeito, é certo que o autor recebe remuneração líquida no 

valor de R$ 7.782,52, com base nos seus rendimentos de um ano atrás 

sobre os quais se soma a verba indenizatória de R$ 10.000,00, que 

apesar de ostentar natureza compensatória, é certo que o requerido 

percebe tais valores todos os meses sem necessitar justificar as 

prováveis despesas suportadas pelo exercício da vereança. Ainda assim, 

o valor buscado pela parte autora a título de alimentos é completamente 

compatível com a renda mensal do requerido, sem considerar tais verbas 

indenizatórias. Nesse ponto, malgrado a judiciosas ponderações tecidas 

pela defesa, o alimentante não pode se esquivar da obrigação de prestar 

alimentos à prole em proporções capazes de garantir o atendimento das 

necessidades do filho. Além disso, um dos filhos do requerido está 

prestes a atingir a maioridade (agosto/2018), apresentando-se em idade 

economicamente ativa. Imperioso registrar, também, ser um tanto quanto 

desproporcional considerar que o requerido paga assinatura de jornal 

impresso no valor equivalente a R$ 130,00, invoca para si despesa de 

terceira pessoa na quantia de R$ 1.113,67 e, ao mesmo tempo, 

disponibiliza a seu filho recém-nascido a franciscana quantia de R$ 

250,00. Assim, considerando os elementos probatórios coligidos aos 

autos, entendo que o arbitramento da verba alimentar em definitivo na 

quantia de um salário mínimo ser razoável e capaz de atender o binômio 

necessidade-possibilidade. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - 

ALIMENTOS - PENSÃO - VALOR - FIXAÇÃO - BINÔMINO 

CAPACIDADE/NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO - PAI - SERVIDOR PÚBLICO - 

BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - VENCIMENTO LÍQUIDO. 1. Os 

alimentos são fixados em proporção à necessidade do alimentando e à 

possibilidade do alimentante, atentando-se para a condição 

econômico-financeira das partes. 2. A obrigação de prestar alimento aos 

filhos menores deriva do poder/dever familiar e incumbe a ambos os 

genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua capacidade. 3. 

Não é razoável fixar a pensão em percentual do salário mínimo se o 

devedor dos alimentos é servidor público, remunerado por vencimento 

fixado em lei, pois são distintos os respectivos critérios de reajuste, 

ensejando futuro desequilíbrio entre a demanda do alimentando e a 

capacidade do alimentante.” (AC 10024101582567001 MG, Câmaras 
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Cíveis Isoladas, 7ª Câmara Cível, Publicação: 01/03/2013, Julgamento: 

26/02/2013, Relator Oliveira Firmo). Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido autoral com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

novel Código de Processo Civil, os pedidos formulados na presente AÇÃO 

DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS declarando a 

paternidade do Senhor RONALDO CICERO CARDOSO em relação ao 

menor Kauwan Guilherme Costa, determinando a inclusão do patronímico 

paterno e o nome dos avós paternos nos respectivos assentos de 

nascimento, passando a criança a chamar-se Kauwan Guilherme Costa 

Cardoso. Em atenção ao binômio necessidade-possibilidade, condeno o 

requerido ao pagamento da quantia equivalente a um salário mínimo, 

tornando definitivos os alimentos provisórios arbitrados, a serem pagos 

mensalmente ao alimentado mediante desconto em folha de pagamento do 

alimentante, inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário, e 

depósito em conta bancária de titularidade da representante legal do 

menor (ID 8835258). Finalmente, não se pode deixar de mencionar, ainda, 

que o ônus alimentício pode, a qualquer momento, ser elevado, reduzido 

ou extinto, desde que haja alteração significativa na situação do 

alimentante ou do alimentado, ficando assegurado, portanto, a qualquer 

das partes valerem-se da ação pertinente, em sendo necessário. 

Finalmente, invocando o princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais, bem como ao 

pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do 

requerente, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

sobretudo tendo em vista a natureza da causa e grau de zelo do 

profissional (art. 85, §2º c/c art. 292, III, ambos do CPC). Preclusa a via 

recursal, expeça-se o competente mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil para incluir no assento de nascimento do menor Kauwan 

Guilherme Costa o patronímico paterno, que passará a chamar-se Kauwan 

Guilherme Costa Cardoso, bem como o nome dos avós paternos. Oficie-se 

à Câmara Municipal da cidade de Rondonópolis-MT para promover os 

descontos dos alimentos em favor de Kauwan Guilherme Costa Cardoso 

no valor equivalente a um salário mínimo vigente à época do pagamento, 

mediante depósito em conta bancária de titularidade de sua representante 

legal, devidamente informada nos autos. Com a preclusão recursal e 

cumpridas as determinações constantes da presente sentença, 

proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis-MT, 07 

de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002904-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE FERREIRA CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO REZENDE MENDONÇA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. F. M. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002904-57.2018.8.11.0003 Vistos etc., Reitere-se a intimação da parte 

exequente, a fim de cumprir integralmente o comando outrora lançado (ID 

13007504), no que tange a apresentação do título executivo judicial 

(sentença) que embasa a presente execução, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. Outrossim, verifico a existência de duas verbas 

alimentares distintas, uma na importância de 40% (quarenta por cento) do 

salário mínimo e outra atinente ao ajuste de majoração em 50,16% 

(cinquenta vírgula dezesseis por cento) do salário mínimo, o que deverá 

ser observado na elaboração do cálculo, contemplando-se os referidos 

valores no lapso de vigência do quantum, bem como a necessidade de 

apresentação de ambos os títulos executivos, acompanhado do cálculo 

devidamente retificado, eis que a revisão da quantia somente possui 

efeitos ‘ex nunc’. Com ou sem manifestação, renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 25 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747423 Nr: 6417-89.2014.811.0003

 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: MARCIA CRISTINA MORAES COTAS VIDEIRA, MARIA 

LUIZA MORAES, SERGIO RICARDO MORAES, JOAO MORAES JUNIOR, 

FERNANDO CESAR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA REGINA FAGUNDES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MIE NINOMIYA - 

OAB:13559/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 (...)“Posto isso, DEFIRO o pedido para autorizar a requerente MARCIA 

REGINA MORAES COTAS VIDEIRA, na condição de inventariante, a 

promover, em nome do espólio, comunicação de encerramento de 

atividades e baixa de registro e inscrição da empresa individual registrada 

em nome do de cujus João Moraes perante quaisquer órgãos públicos. 

DEFIRO EM PARTE o Alvará pleiteado, para autorizar a comercialização de 

90% dos semoventes de propriedade do falecido João Moraes que estiver 

no ponto de abate (acima de 36 meses), com prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, autorizando a requerente e inventariante MARCIA REGINA 

MORAES COTAS VIDEIRA a alienar e transportar os semoventes deixados 

por João Moraes nos limites do presente decisum.Ressalto que 10% dos 

semoventes de propriedade do falecido, correspondentes à cota parte do 

herdeiro Fernando Cesar de Moraes, deverão ser reservados para fins de 

satisfação do crédito que alude o auto de penhora de fls. 256 da ação de 

inventário registrada sob o código 440113.Tão logo seja demonstrada 

pelos embargantes, na ação de inventário, a ausência de oposição à 

penhora pelo devedor na demanda executiva respectiva, autorizo, desde 

já, a disponibilidade dos semoventes reservados em favor de M. F. F. C. 

de M. e P. H. F. C. de M., ambos representados pela genitora Sra. Mara 

Regina Fagundes Cardoso, até o limite do crédito alimentar 

atualizado.Prestação de contas em 180 (cento e oitenta) dias a ser 

efetivada no bojo do processo de inventário em apenso. Translade-se 

cópia da presente sentença ao r. processo de inventário.Preclusa a via 

recursal e pagas as custas, expeçam-se os alvarás na forma deferida e 

em seguida remetam-se os autos ao arquivo.Ciência ao Ministério 

Público.P. I. Cumpra-se.”No mais, segue a sentença nos exatos termos.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 793904 Nr: 11844-33.2015.811.0003

 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: CRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YJS, RGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - 

OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT

 Vistos etc.,1. Prima facie, infere-se que a parte requerida R. G. A. pleiteou 

no bojo da defesa o reconhecimento de união estável havida entre esta e 

o ‘de cujus’ Y. J. S., no período estabelecido entre fevereiro de 2014 até a 

data do passamento (fls. 108/109). Todavia, deixo de conhecer do r. 

pedido nos presentes autos, eis que a demanda não ostenta caráter 

dúplice, exigindo-se, para o alargamento do thema decidendum, o manejo 

da pretensão pela via reconvencional, no prazo de lei (art. 343, do 

CPC(...).3. No mais, ante a natureza da demanda, proceda-se à abertura 

de vista à requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

cópia de sua certidão de nascimento ou casamento (atualizada), bem 

como do falecido, eis que documento indispensável ao prosseguimento da 

demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 5. 

Oportunamente, defiro às demandadas os benefícios da assistência 

judiciária gratuita(...).Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem 

prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: 

a) a existência e o período de duração da união estável vivenciada entre a 

autora e o falecido Y. J. S; b) a apuração acerca da unicidade do 
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relacionamento, haja vista o aparente conflito no período de término (fls. 

109 e 121).Desta forma, DEFIRO as seguintes provas: 1) ORAL, 

consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 

1º, do CPC; e, 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do CPC.Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo 

que sendo o magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la 

livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o 

depoimento das partes (...)Por derradeiro, para a produção da prova oral 

deferida, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de 

setembro de 2018 às 14h00min, devendo o Sr. Gestor Judicial adotar as 

providências necessárias à sua efetiva realização.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 804988 Nr: 16296-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Consórcio Nacional Honda solicitando informações acerca de 

existência de valores passíveis de levantamento em favor do falecido 

EDIVALDO VANDERLEY GOMES, assinalando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para resposta.

Com as informações, abra-se vista ao Ministério Público.

Em seguida, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 401801 Nr: 15299-84.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFFDS, MFP, CFDC, MPDS, APDSO, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFP, DPP, BFP, TADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071, PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO - OAB:2071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 5296, 

WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B

 Vistos etc.

Cite-se o cônjuge da herdeira Maria de Fátima Farias da Silva, José 

Francisco da Silva, no endereço indicado na petição de fls. 137/138, na 

forma do art. 626, §1º do CPC.

Sem prejuízo, intime-se a inventariante para apresentar as últimas 

declarações, contemplando o plano final de partilha e acompanhada da 

seguinte documentação: a)certidão negativa de débito estadual (Expedida 

pela PGE); b) instrumento de representatividade processual e cópia dos 

documentos pessoais do cônjuge da herdeira por representação Adriana; 

c) Guia de Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante 

de recolhimento ou declaração de isenção do tributo.

Após, das últimas declarações, intime-se a herdeira Tatiana Alves dos 

Santos, por seu patrono (fl. 131), para fins do art. 652 do CPC.

Por fim, abra-se à Fazenda Pública e ao Ministério Público, ante a 

presença de herdeiro incapaz (fl.169).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 101683 Nr: 13698-24.1999.811.0003

 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: CATARINA MATTOS NEPONUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENESIO DO CARMO 

NEPONUCENO, SELMA CRISTINA FARIAS GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT, TANIA 

BENEDITA CORREIA - OAB:12179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B

 Vistos etc.

A teor da petição retro, dê-se ciência à inventariante, nos moldes da 

decisão de fl. 256.

Em seguida, oficie-se à Receita Federal para fins de disponibilizar a 

quantia informada no ofício de fl. 248 diretamente na conta bancária 

indicada no documento de fl. 187.

Sem prejuízo, intime-se a inventariante na forma do último paragrafo do 

decisum de fl. 256.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 807378 Nr: 17130-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABDOS, ECBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Vistos etc.,

Cuida-se de execução de alimentos processada na forma do rito da 

constrição patrimonial.

 Após inexitosas tentativas de localização pessoal do executado, o 

mesmo foi devidamente citado pela via editalícia (fls. 24), tendo o curador 

especial nomeado apresentado justificativa por negativa geral (fls. 28/30).

O decisum de fls. 36 acolheu o pleito de penhora online de valores, tendo 

sido levada a efeito às fls. 37/38, bem como localizou-se um veículo 

registrado em nome do executado via sistema RENAJUD (fls. 39).

Constrição da motocicleta descrita às fls. 47 devidamente realizada (fls. 

48).

Às fls. 51/55 aportou-se aos autos justificativa apresentada pelo 

executado, oportunidade em que o mesmo alega ter efetuado o pagamento 

parcial da verba alimentar vindicada, conforme comprovantes em anexo, 

razão pela qual propõe proposta de parcelamento do valor remanescente, 

sendo que manifesta discordância quanto a liberação do quantum 

bloqueado em favor da parte exequente, sobretudo considerando a 

necessidade de utilizá-lo para sustento de outro filho menor, haja vista 

encontrar-se desempregado.

Em manifestação (fls. 99/100), a parte exequente confirma o recebimento 

dos valores indicados pelo executado, tendo recusado o pedido de 

liberação dos valores bloqueados e da constrição da motocicleta, uma vez 

que possui interesse, inclusive, na sua adjudicação.

 Manifestação ministerial às fls. 105/107.

Relatei. Decido.

Prima facie, registro que somente a execução processada na forma do 

art. 528 do CPC/2015 que prevê a justificação, não como forma de 

exoneração da obrigação de pagar alimentos, mas como meio para afastar 

a possibilidade de se ver preso o executado, risco que não existe quando 

a execução se processa sob o rito determinado pela norma do art. 523.

Assim, dou por prejudicada a análise da peça processual carreada às fls. 

51/55, eis que incabível o manejo de justificação na presente espécie de 

execução.

Contudo, apenas para não passar em branco, registro que 'as hipóteses 

que admitem a oposição dos embargos do devedor na execução fundada 

em título judicial são arroladas em numerus clausus, isto é, taxativamente 

(CPC 741)' (NERY, N.J. e R.M, Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, Ed. Revista dos 

Tribunais, 6ª edição, p. 1.047), de forma que não estando prevista a 

alegação de alteração do binômio alimentar, não pode ela ser conhecida 

nesta sede.

De mais a mais, o simples argumento de não possuir condições, não tem o 

condão de afastar a necessidade alimentar do exequente, a qual possui a 
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responsabilidade de proporcionar (Lei 8.069/90, art. 4º).

 Outrossim, previamente à liberação dos valores bloqueados, diante da 

proposta de parcelamento do débito ofertada pelo executado e 

ponderações tecidas pela parte exequente, considerando a peculiaridade 

da causa e das questões controvertidas, também porque se trata de 

matéria de família, “em que se priorizam as soluções mais apaziguadoras e 

consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In Fagundes Cunha, José 

Sebastião e outros. Código de Processo Civil Comentado, São 

Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), designo o dia 15 de agosto de 

2018, às 14h30min para audiência de conciliação, cientes as partes de 

que não obtida a autocomposição o processo retomará o procedimento 

previsto em lei.

Intimem-se, todos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 813841 Nr: 829-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDS, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 (...), DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado (...), bem qualificado nos 

autos, pelo prazo de 03 (três) 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.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, efetivando-se o cadastro do 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. Doravante, invocando o princípio da duração razoável 

do processo, aguarde-se o cumprimento do mandado, pelo prazo de 90 

(noventa) dias.Escoado o r. lapso sem a concretização da prisão, desde 

já determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito.No mais, considerando-se que o 

executado não efetuou o pagamento do débito alimentar e tampouco 

justificou a impossibilidade de efetuá-lo, forte no quanto disposto no art. 

528, § 1º, do CPC/2015, DEFIRO O REQUERIMENTO DE PROTESTO DO 

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL formulado pela parte exequente. Nesta 

senda expeça-se a certidão a que alude o art. 517, § 2º, do NCPC e 

remeta-a ao Cartório de 4º Ofício desta Comarca de Rondonópolis/MT para 

que adote as medidas pertinentes, sobretudo considerando que a parte 

exequente é beneficiária da justiça gratuita.Notifique-se o Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733253 Nr: 13284-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Compulsando os autos, verifico que razão assiste a parte exequente (fls. 

53).

Assim, estando o executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido 

retro, cite-se via edital.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.

Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica nomeado, desde já, o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte executada, 

devendo ser intimado acerca da presente nomeação, bem como a fim de 

que apresente a respectiva defesa, no prazo legal.

Após, intime-se a exequente para manifestar-se em dez dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 402614 Nr: 16155-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAFDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14574/MT

 VISTOS.

01. A teor do quanto noticiado no pedido retro, expeça-se alvará de 

levantamento direcionado à C.E.F., em beneficio do exequente, tendo por 

base a disponibilidade dos valores a que alude o oficio de fls. 160.

02. No mais, previamente ao exame do pedido de fls. 193, intime-se o 

exequente para que venha a apresentar calculo atualizado do débito, no 

prazo de cinco dias.

Intime-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 805748 Nr: 16603-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHLDS, MALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMARA FERREIRA - 

OAB:22875/O

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, movida por J. H. L. dos S.., 

devidamente representado pela genitora em face de K. S. C. dos S., todos 

bem qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

Por força do despacho de fls. 28, lançou-se ordem de bloqueio de valores 

via sistema BACENJUD, cuja ordem restou inexitosa. Efetivou-se também o 

bloqueio de uma motocicleta existente em nome do devedor perante o 

sistema RENAJUD.

No mais, a ordem de penhora de valores referentes ao FGTS do 

executado restou devidamente cumprida (fls. 32).

Em derradeira manifestação, a parte exequente pugnou pela transferência 

de referidos valores para a conta indicada(fls. 56).

O devedor pugnou pela extinção do feito, concordando com a efetivação 

da transferência vindicada pela exequente.

 O Parquet opinou pela extinção do processo ante ao pagamento do débito 

(fls. 63/64).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente 

Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora 

executadas, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do NCPC.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Dê-se baixa na penhora, se houver. No mais, junto aos autos extrato de 

baixa da restrição lançada perante o sistema RENAJUD derradeiramente 

(fls. 27).

Por fim, ante ao pedido de fls. 56, expeça-se o necessário visando 

consolidar a transferência dos valores constantes do ofício de fls. 36.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.

Ciência ao Ministério Público.
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P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708910 Nr: 3802-97.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDOG, KDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2644/MT

 (...)Assim, nesta excepcional hipótese hei por bem DEFERIR os alimentos 

provisórios postulados pelo Requerente. Nesta senda, ARBITRO-OS em 

30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido (excluídas 

apenas as verbas previdenciárias e IR), mediante IMEDIATO desconto em 

folha de pagamento junto ao empregador a ser depositado na conta 

bancária a ser indicada pela autora no prazo de cinco dias, cujo repasse 

haverá ser efetivado até o dia dez de cada mês, ressaltando que o valor 

dos alimentos supra fixado poderá ser revisto a qualquer momento, 

bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem 

a alteração. No mais, visando conferir efetividade a presente decisão 

efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, obtendo as informações de 

que o requerido atualmente ostenta vinculo empregatício como tratorista 

agrícola, cuja data de admissão consta como sendo 26-9-2017.Assim, 

abra-se vista à Defensoria Pública para que se digne em informar a conta 

bancária para depósito da verba alimentar.Após, OFICIE-SE ao 

empregador Guilherme Augustin, conforme dados constantes do 

expediente anexo, encaminhando o expediente inclusive no e-mail 

informado no documento anexo. Do ofício conste a obrigação do 

empregador em implementar o imediato desconto mensal da verba 

alimentar na forma ora arbitrada, bem como para que o mesmo encaminhe 

ao juízo, no prazo de cinco dias, informações sobre os 3 últimos 

rendimentos auferidos pelo requerido, incluíndo-se eventuais ganhos com 

horas extras e demais bonificações, sendo que em caso de ausência de 

resposta haverá a incidência das sanções penais e administrativas 

cabíveis e aplicáveis à especie. (...)assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 04 de setembro de 2018, às 15 horas, a realizar-se 

no Núcleo de Conciliação deste Juízo.Intimem-se, todos.O autor deverá ser 

intimado pessoalmente. O requerido, via seu patrono. Notifique-se o 

Parquet e cientifique-se a Defensoria Pública.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745555 Nr: 5295-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 Vistos etc.

1. Defiro o pleito retro, doravante, penhore-se e avalie-se os bens não 

essenciais da executada até a satisfação do crédito, intimando e 

nomeando-se a parte devedora como depositária dos bens.

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).

2. Com ou sem êxito na diligência, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que deverá trazer aos autos cálculo 

atualizado do débito, bem como requerer o necessário ao prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821740 Nr: 3522-87.2016.811.0003

 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: JFGS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818, FABIANO PENALVA VERDOLIN - OAB:11066-B/MT, 

VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 VISTOS.

01. A teor dos documentos de fls. 85/88, manifeste-se o requerido no 

prazo de cinco dias.

02. Após, renove-se vista ao Parquet.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704644 Nr: 12622-42.2011.811.0003

 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: WJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYANE INÁCIO PARREIRA - 

OAB:20241, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:, SAJÚNIOR LIMA 

MARANHÃO - OAB:MT/6.356, TATIANE FIGUEIREDO LARA - 

OAB:20698/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUNICE DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 12622-42.2011.811.0003, Protocolo 704644, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 451247 Nr: 6427-41.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUZA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 3877

 Vistos etc.,1. Prima facie, HOMOLOGO o auto de avaliação acostado à fl. 

154, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a 

ausência de oposição da executada e a expressa anuência do exequente 

(fls. 155/156 e 159).2. Doravante, deixo de designar nova audiência de 

conciliação em razão da discordância do exequente quanto as pretensões 

deduzidas pela executada às fls. 149/151, sobretudo diante da ausência 

de composição das partes na solenidade outrora realizada (fls. 

146/147).3. No mais, considerando que a executada vem atravancando os 

atos necessários à alienação do imóvel comum desde a ultimação da 

partilha (fls. 85/88), determino a alienação do imóvel pela via judicial, nos 

termos dos arts. 730 e 883, do CPC, desde já nomeio o Dr. Silvio Luiz Silva 

Moura Leite, Leiloeiro Público Oficial, inscrito junto à JUCEMAT sob o n.º 

021/2012, com endereço eletrônico: contato@mlleiloes.com.br, para 

realizar o leilão do imóvel partilhado pela modalidade presencial e 

eletrônica simultaneamente.Destarte, intime-se o leiloeiro da presente 

designação na forma do art. 1.129, da CNGC, sendo que decorridos 15 

(quinze) dias sem qualquer manifestação no sentido de declinar do 

encargo, restará devidamente compromissado. (...).Em sendo o caso, 

deverá o exequente indicar o endereço das pessoas indicadas no art. 889 

do CPC para fins de intimação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.Com as 

informações a serem prestadas pelas partes, expeça-se o edital de 

alienação judicial na forma do art. 886 do CPC, devendo referido edital ser 
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publicado por duas vezes no órgão oficial da Justiça, bem como afixado 

no local de costume, haja vista ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita, 

devendo a última publicação correr pelo menos 05 (cinco) dias antes da 

data do primeiro leilão.Deverão ser cientificadas a executada e as demais 

pessoas previstas no art. 889, do Código de Processo Civil, cabendo à 

parte exequente requerer e providenciar o necessário, consoante 

delineado acima.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718656 Nr: 14124-79.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 Vistos etc.,(...)Ressalte-se que deverá constar expressamente em 

referida Carta Precatória a necessidade de ser o autor intimado da data da 

coleta do material biológico perante o Juízo deprecado via seus 

advogados constituídos nos autos (fls. 09 e 32), nos moldes apregoados 

pelo código de ritos, competindo ao autor acompanhar o andamento da 

missiva (...)No mais, intime-se a requerida por seu patrono regularmente 

constituído (fl. 25), via DJE, para comparecer a este Fórum da Justiça 

Estadual (portando documentos pessoais), situado à Rua Barão do Rio 

Branco, n.º 2299, Jardim Guanabara, nesta cidade, dirigindo-se à Diretoria 

do Foro e se apresentarem à servidora Sra. Adeuzair dos Anjos Souza, 

gestora administrativa, no dia 03/08/2018, às 09h30min, para fins de coleta 

de material genético.(...)hei por bem desde já designar audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de setembro de 2018, às 

14h30min.Deste modo, desde já defiro a produção de prova testemunhal, 

sendo que fixo o prazo de 15 (quinze) dias da intimação da presente para 

apresentação do rol em Cartório (art. 357, § 4º, NCPC), sob pena de 

preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no 

artigo 455, § 1º, do NCPC, bem como defiro a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do NCPC.Fixo como ponto controvertido, sem prejuízo de outros 

que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a ocorrência de 

vício de consentimento no reconhecimento da paternidade da requerida 

realizado pelo autor; b) a averiguação da existência de paternidade 

socioafetiva do autor com relação à demandada.Com relação ao 

depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o 

destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece 

o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das partes (...)Intimem-se, 

todos.Cumpra-se, com urgência.Rondonópolis, 25 de junho de 

2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002535-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. S. B. (AUTOR)

NIKOLLY SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LAVEIA BANDINI (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002535-63.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID 12691221. 2. 

Processe-se em segredo de Justiça, em conformidade com o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 3. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência para 

fins de majorar o valor dos alimentos destinados ao autor da quantia atual 

de 39,77% (trinta e nove vírgula setenta e sete por cento) do salário 

mínimo mensal para 39,77% (trinta e nove vírgula setenta e sete por cento) 

dos rendimentos líquidos do requerido. Relata o demandante que houve 

alteração no poder aquisitivo do alimentante, eis que passou a perceber a 

quantia mensal de R$ 2.015,00 (dois mil e quinze reais), efetuando 

pagamentos esporádicos em valores superiores aos estipulados outrora 

(ID 12691243). Pois bem, analisando os argumentos tecidos, bem como a 

cópia da CTPS do requerido encartada junto à exordial (ID 12639203) e as 

transferências bancárias titularizadas pelo alimentante e por seu órgão 

empregador (ID 12691262), na importância aproximada de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), verifico a probabilidade do direito do 

autor, isto é, a prova de mudança da situação financeira do genitor. De 

outro lado, não há maiores informações quanto a extensão das 

necessidades do alimentado, sendo descabido, neste momento, a 

majoração na forma pleiteada. Destarte, defiro parcialmente o pedido 

vindicado, majorando-se a verba alimentar em 25% (vinte e cinco por 

cento) dos rendimentos líquidos do requerido (excluídas apenas as verbas 

previdenciárias e IR), a serem descontados em folha de pagamento, sem 

prejuízo de ulterior alteração do quantum ora estabelecido no decorrer da 

dilação probatória. 5. Sem prejuízo, oficie-se ao órgão empregador 

indicado no ID 12639203 para que promova o desconto em folha de 

pagamento do requerido e respectivo depósito em favor do requerente, na 

conta bancária informada no ajuste (ID 12691226), bem como remeta a 

este juízo informações acerca da remuneração percebida pelo demandado 

(salário, gorjetas, comissões, percentagens, gratificações ajustadas, 

diárias para viagens e abonos – art. 457, §1º e ss, da CLT), forte no 

quanto disposto no art. 5º, § 7º, da Lei 5.478/68, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando que o descumprimento desta determinação importará 

nas penas previstas no art. 22 da r. lei. 6. Designo audiência de 

conciliação para a data de 04 de setembro de 2018 às 15h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 7. Cite-se a parte 

requerida, intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado 

de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena 

de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Intimem-se e notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004615-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELI SILVA BIAGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL NIUAN NERY DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004615-97.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, proceda a 

retificação do polo ativo do feito, constando-se com exclusividade a 

genitora da criança, Sra. G. S. B. 2. Processe-se em segredo de Justiça, 

conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 4. No que concerne ao pedido de deferimento liminar da 

guarda da criança S. B. N. (d.n. 19/07/2015), em favor da requerente, 

ressai da exordial que a criança atualmente encontra-se sob os cuidados 

da genitora, sendo aconselhável, nesse primeiro momento, que permaneça 

sob a guarda da mãe, eis que atende o melhor interesse da infante. Neste 

diapasão, DEFIRO a guarda provisória de S. B. N. em favor da genitora. 

Lavre-se o competente termo, com as cautelas legais. 5. Sem prejuízo, 

elabore-se estudo psicossocial no domicílio das partes, sem prévio aviso, 

aferindo-se as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e 

sociais (perante os vizinhos, escola e local de trabalho) para criação e 

educação da infante, em laudo circunstanciado no prazo de 15 (quinze) 

dias. 6. Designo audiência de conciliação para a data de 04 de setembro 
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de 2018 às 16h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 

7. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência aprazada, 

acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte 

demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio de 

advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002477-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA ALMEIDA SANTOS DE MORAES PACHECO (REQUERENTE)

E. G. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO PACHECO MACEDO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002477-94.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor do pedido de 

indeferimento da gratuidade da justiça formulado pelos requerentes no ID 

11059691, mantenho os benefícios da gratuidade da justiça ao 

demandado, conforme concedido outrora (ID 10278476), sobretudo diante 

das informações carreadas nos IDs 11641343, 11641367, 11641379 e 

11641359, sendo certo que a assistência da parte por patrono particular 

não obsta a sua concessão (art. 99, §4º, do CPC). 2. Outrossim, o 

requerido formulou pedido revisional da verba alimentar provisória 

concedida aos demandantes (ID 11641373), tendo em vista o 

encerramento da atividade empresária anteriormente desempenhada e o 

atual labor, percebendo a quantia líquida mensal de R$ 1.310,91 (um mil 

trezentos e dez reais e noventa e um centavos), valor este aquém da 

renda auferida na atividade empresária, a qual ensejou o deferimento 

liminar do quantum equivalente a um salário mínimo mensal para cada um 

dos autores. Destarte, ante a ocorrência de fato novo, defiro o pedido de 

revisão/reconsideração formulado pelo requerido, determinando 

liminarmente a minoração da verba alimentar paga à autora T. A. S. de M. 

P. e à prole comum, o menor E. G. P. M., para o importe de 15% (quinze por 

cento) dos rendimentos líquidos do alimentante para cada um, 

considerando-se a cessação da atividade empresária do demandado e ao 

atual vínculo empregatício demonstrado através dos IDs 11641343, 

11641367, 11641379 e 11641359, comprovando-se a impossibilidade em 

assumir o importe superior ao acima exposto. Desde já, determino seja 

oficiado à empresa empregadora do demandado, consoante dados 

fornecidos no ID 11641359, para fornecer ao Juízo cópia dos três últimos 

comprovantes de rendimento do requerido, assinalando-se o prazo de 10 

(dez) dias para resposta, bem como para que promova o desconto do 

equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do 

alimentante, excluídas apenas as verbas previdenciárias e imposto de 

renda, referente a verba alimentar fixada em favor dos ora requerentes e, 

o respectivo depósito na conta bancária informada na exordial. 3. No mais, 

tendo em vista o parecer ministerial acostado no ID 12447889, com o 

escopo de elucidar o binômio necessidade-possibilidade, defiro a quebra 

do sigilo fiscal do requerido pelo período de dois anos, efetivando 

pesquisa perante o sistema INFOJUD a fim de extrair as 02 (duas) últimas 

declarações do Imposto de Renda do demandado, interstício que entendo 

suficiente para dimensionar a possibilidade financeira do mesmo. No 

mesmo sentido, defiro a quebra do sigilo fiscal da pessoa jurídica instituída 

pelo demandado, na condição de empresário individual (CNPJ 

13.777.244/001-27), porquanto, no caso em apreço, a medida excepcional 

há de ser efetivada, notadamente diante do fato do alimentante exercer as 

atividades empresárias no decorrer do vínculo matrimonial e também após 

a dissolução, não havendo outro meio de se obter informações fidedignas 

sobre a real condição financeira da r. pessoa jurídica, para fins de 

delimitar a partilha e o capital porventura existente, haja vista que a 

simples declaração de encerramento da firma apresentada, sem a 

descrição dos seus consectários é insuficiente para tal. Destarte, embora 

a medida judicial ora concedida ofenda a inviolabilidade do sigilo de dados 

(art. 5º, XII, CF), tal garantia constitucional, assim como as demais, não 

ostenta caráter absoluto. Nesta senda, ponderando-se o direito ao sigilo 

fiscal, conferido ao alimentante, em contrapartida ao direito do filho menor, 

em fase de necessidade alimentar, receber alimentos na proporção justa, 

em atenção ao binômio necessidade/possibilidade, deve prevalecer este 

último. A propósito: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E 

BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E CELERIDADE DO 

PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Muito embora a 

quebra dos sigilos bancário e fiscal seja uma medida excepcional, é 

possível seu deferimento quando, diante dos elementos do caso concreto, 

não há outro meio de se obter informações sobre a real condição 

financeira do alimentante, não sendo, portanto, absoluto o direito ao sigilo. 

2. Em ação de execução de alimentos a controvérsia acerca do quantum 

percebido pelo alimentante a título de rendimentos, desnecessária a 

propositura de nova ação, cabendo dirimir tal dúvida na via executiva, em 

observância aos princípios da instrumentalidade e celeridade do processo. 

3. Não se vilumbrando haver outro meio de se obter informações sobre a 

atual remuneração auferida pelo alimentante sobre o que incidirá o 

percentual de desconto a ser pago a título de pensão alimentícia devido 

aos agravantes/exequentes, faz-se necessária a quebra de sigilo fiscal e 

bancário do alimentante. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 

n.853748, 20140020291667AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 11/03/2015. 

Pág.: 361). Assim, a medida se faz necessária para fins de viabilizar a 

delimitação do patrimônio amealhado na constância da convivência marital 

passível de partilha, bem como a capacidade econômica do demandado 

acerca dos alimentos ora discutidos, reputando suficiente a varredura 

atinente as duas últimas declarações (Pessoa Física) e duas últimas 

quanto à Pessoa Jurídica, constatando a inexistência de declaração no 

tocante à pessoa juridica (extratos anexos) . De mais a mais, registre-se a 

admissibilidade da quebra de sigilo fiscal da pessoa jurídica constituída na 

condição de ‘empresário individual’, porquanto a pessoa física se 

confunde com a própria atividade empresária, inexistindo óbice à 

providência ora pretendida pelo ente ministerial, sendo a medida essencial 

à eficácia da entrega da tutela jurisdicional. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. ALIMENTOS. DEMANDADO 

EMPRESÁRIO. AVERIGUAÇÃO NAS CONTAS DA EMPRESA. APURAÇÃO 

DA CONDIÇÃO ECONÔMICA PARA FINS DE PENSIONAMENTO 

ALIMENTAR. 1. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. Assevera a 

agravante que, na decisão atacada, a magistrada não apreciou o pedido 

de nomeação de perito para a avaliação dos bens do casal, bem como o 

pleito referente aos extratos de conta do varão, razão pela qual o 

presente recurso também envolve essas duas questões sobre as quais 

não se manifestou o juízo. Equivoca-se a agravante quando deduz tais 

requerimentos, porquanto a circunstância de não ter havido apreciação 

das duas questões acima ventiladas na decisão atacada obsta o 

conhecimento, no ponto, deste agravo de instrumento. 2. QUEBRA DO 

SIGILO EMPRESARIAL. Considerando que objetiva a agravante apurar, 

com maior precisão, a renda do recorrido, visando a fixação definitiva da 

pensão alimentícia, dita perquirição deve ficar limitada às empresas em 

que ele comprovadamente é sócio. Não obstante os termos da decisão 

agravada, autorizar medidas de verificação da movimentação financeira e 

fiscal não ferirá direitos ou implicará intervenção na esfera pessoal dos 

outros sócios, porquanto tais providências atingem a pessoa jurídica - e, 

como dito, da medida pode resultar melhores condições de dimensionar o 

status econômico do recorrido, necessário para a justa e equilibrada 

ponderação da pensão alimentícia. 3. PERÍCIA CONTÁBIL. Acerca da 

pretensão de perícia contábil nas empresas onde o agravado é sócio, é 

medida que mais se prestará para prolongar a tramitação do feito e elevar 

os custos do processo, e, por si só, não assegura que de tal verificação 

resulte o conhecimento preciso de seus ganhos. Ademais, nesta decisão, 

está sendo deferido o pedido de apuração da movimentação bancária e 

fiscal das empresas, medida que, ao fim e ao cabo, se presta a igual 

desiderato. CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DERAM PROVIMENTO EM PARTE. UNÂNIME.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70051336675, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 13/12/2012). A teor dos 

extratos anexos, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum 
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de 05 (cinco) dias, com posterior vista ao Ministério Público. Não havendo 

outra questão prévia a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada e, 

ainda, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

declaro o feito saneado. 4. Doravante, considerando-se que a tentativa de 

conciliação entre as partes restou infrutífera quanto a união estável, 

partilha dos bens e alimentos (ID 9136166), passo a sanear o processo. 

Fixo como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros que 

poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a verificação quanto 

ao período de início da união estável vivenciada entre as partes no período 

que antecedeu ao matrimônio, já que a sua existência é incontroversa; b) 

a apuração acerca dos bens que formam o patrimônio comum do casal; c) 

a apuração da existência de dívidas a serem rateadas; d) a dependência 

econômica da autora em relação ao requerido durante a união conjugal; e) 

a verificação do binômio necessidade-possibilidade quanto aos alimentos 

postulados pela ex-cônjuge e pelo menor E. G. P. M. Desta forma, DEFIRO 

as seguintes provas úteis: 1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da 

presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão; 2) DOCUMENTAL, 

consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC. Com relação ao 

depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o 

destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece 

o artigo 371 do CPC/2015, dispenso o depoimento das partes por entender 

desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que 

a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, 

respectivamente. Para a produção da prova oral deferida, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 19 de setembro de 2018 às 

15h00min, devendo o Sr. Gestor Judiciário adotar as providências 

necessárias à sua efetiva realização. Intimem-se. Dê-se ciência ao 

Parquet. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003015-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZANILDE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

DEILA REGINA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

DALVA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

JUVENILDE ROSA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

ROSANGELA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIALVA ROSA DE SOUSA GAMA (REQUERENTE)

ADELSON PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003015-41.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Pois bem. A. P. C., D. R. de S., I. R. de S., D. R. 

R. de S., R. R. de S., J. R. de S. e M. R. de S. G., todos devidamente 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Reconhecimento de 

União Estável Post Mortem Consensual’, visando ver reconhecida a união 

estável vivenciada pelo primeiro requerente com a extinta P. R. de S., 

genitora dos demais autores. Informam que o demandante Adelson e a de 

cujus viveram maritalmente durante 28 (vinte e oito) anos, de 1990 até 22 

de março de 2018, chegando ao fim em virtude do óbito da companheira 

varoa. Vieram os documentos pertinentes. Emenda à inicial (ID nº 

13286828). Feito concluso. Relatei o essencial. Decido. Compulsando os 

autos, verifico que se encontra encartada a certidão de casamento do 

autor, Sr. Adelson com a Sra. P. L. da C. (ID 13287141), sendo que não 

consta da r. certidão averbação de divórcio ou separação judicial dos 

cônjuges, donde se conclui que o requerente ainda se encontra 

oficialmente casado, inexistindo nos autos prova cabal da separação de 

fato de ambos, o que inviabiliza o reconhecimento da união estável objeto 

do ajuste no bojo dos autos. Com efeito, a união estável é, grosso modo, 

uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Reúne um 

casal que vive como se casados fossem, de maneira ostensiva e 

permanente, pela existência de afeto recíproco. É uma situação que se 

cria naturalmente, isenta de iniciativas jurídico-formais. Ausentes os 

impedimentos matrimoniais, à luz do art. 226, § 3º, da Constituição Federal 

e, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, é reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de 

constituição de família. A par disso, não é qualquer relação de afeto que 

enseja a configuração da união estável, nos termos do art. 1.723, do 

Código Civil. Conforme ensinamento de Euclides de Oliveira “A situação de 

convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça 

sua existência e se concedam os direitos assegurados aos 

companheiros” (União Estável, do Concubinato ao Casamento, 6ª edição, 

editora Método, p. 149, 2003.). Para o mencionado doutrinador, os 

requisitos legais devem estar conjuntamente presentes, não bastando a 

comprovação de uma ou algumas das características que elenca, quais 

sejam: “a) convivência, b) ausência de formalismo, c) diversidade de 

sexos, d) unicidade de vínculo, e) estabilidade: duração, f) continuidade, 

g) publicidade, h) objetivo de constituição de família e i) inexistência de 

impedimentos matrimoniais” (p. 122). Ademais, o Código Civil no §1º do art. 

1723 estabelece o seguinte: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família. § 1º. A união estável não se constituirá se 

ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do 

inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 

judicialmente.” Assim, possível o reconhecimento da união estável 

somente se efetivamente demonstrada a prévia separação fática ou 

judicial do companheiro, Sr. Adelson P. C. e da Sra. P. L. da C. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO 

CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. Os 

elementos dos autos informam que houve vida dupla pelo falecido, que se 

relacionava com a autora, mas preservava íntegro, no plano jurídico e 

fático, seu matrimônio até o dia do óbito. Tratou-se, pois, de uma relação 

adulterina típica, que se amolda ao conceito de concubinato (art. 1.727 do 

CCB), e não de união estável. 2. Nosso ordenamento jurídico, no âmbito do 

direito de família, é calcado no princípio da monogamia. Tanto é assim que, 

um segundo casamento, contraído por quem já seja casado, será 

inquestionavelmente nulo e, se não são admitidos como válidos dois 

casamentos simultâneos, não há coerência na admissão de uma união de 

fato (união estável) simultânea ao casamento - sob pena de se atribuir 

mais direitos a essa união de fato do que ao próprio casamento, pois um 

segundo casamento não produziria efeitos, enquanto aquela relação 

fática, sim. 3. Ademais, há regra proibitiva expressa em nosso 

ordenamento jurídico, qual seja o § 1º do art. 1.723 do CCB, ao dispor que 

"a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 

1.521", somente excepcionando essa circunstância diante da comprovada 

separação de fato do casal matrimonial, o que não se verifica no caso em 

exame. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 

70064783335, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 06/08/2015). (g.n) “AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - 

CASAMENTO - IMPEDIMENTO - SEPARAÇÃO DE FATO NÃO 

DEMONSTRADA - ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO - INVIABILIDADE - 

OBJETO ILÍCITO - RECURSO PROVIDO. 1. A união estável não se 

constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1.521 do Código Civil, 

estabelecendo o artigo 104 do mesmo diploma legal que a validade do 

negócio requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. 2. Em que pese a 

separação de fato não impedir a configuração da união estável, deve esta 

restar devidamente caracterizada, o que não se observa na hipótese dos 

autos, como reconheceu o próprio julgador, revelando-se inviável a 

homologação de acordo que, conferindo-lhe validade, reconhece a união 

no período em que uma das partes se encontrava casada, o que impõe o 

provimento do recurso.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.069433-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 08/08/2013, publicação da súmula em 19/08/2013). Desta 

feita, inviável a homologação do ajuste que abarca o pretenso 

reconhecimento de união estável, haja vista que o requerente Adelson 

mantém vínculo matrimonial formal com terceira pessoa, o que induz 

reconhecer a ausência de validade do quanto pactuado entre as partes. 
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Deveras, o almejado reconhecimento da união estável deverá ocorrer sob 

o crivo do contraditório, inclusive com a participação da esposa do 

requerente, Sra. P. L. da C., para que possa ser averiguada eventual 

separação fática dos cônjuges de modo a autorizar o reconhecimento da 

superveniente convivência marital. Doravante, o acordo ajustado infringe 

um dos elementos de validade do negócio jurídico, qual seja, a ausência de 

proibição legal, a teor do que dispõe o art. 104, III, do Código Civil, haja 

vista a expressa ressalva do legislador no sentido de obstar o 

reconhecimento da convivência marital entre pessoas legalmente 

impedidas (art. 1.521, do CC), sendo inviável, portanto, a homologação do 

ajuste na forma pleiteada. Posto isso, com fulcro nos arts. 104, III e §1º, do 

art. 1.723, primeira parte, do Código Civil, DEIXO DE HOMOLOGAR o 

acordo formulado entre as partes e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC. Sem custas e honorários, ante à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas estilares. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001408-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERREIRA LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

EVERTON REIS LIMA (HERDEIRO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

VANDERLUCIA PEREIRA DOS REIS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001408-27.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Tratam-se de embargos de 

declaração opostos por Sheila Rodrigues, aduzindo, em síntese, a 

ocorrência de erro material na decisão objurgada (ID 13017098), eis que 

não retratam a matéria vertida nos autos. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e decido. Já que tempestivos, recebo os embargos de 

declaração (ID 13131769). Tratando-se de mero erro material possível é a 

correção de ofício, de acordo com o art. 1022, III, CPC. A propósito: “A 

correção de erro material deve ser feita a qualquer tempo e em qualquer 

grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo julgador (art. 463, I, do CPC).” 

(TJMT. Processo: RCIn 2959/2009. Rel. Des. José Zuquim Nogueira. 

Julgado em 22/05/2009). Posto isso, à luz do erro material existente no 

decisum outrora proferido (ID 13017098), torno-o sem efeito, acolhendo as 

razões vertidas no referido recurso de embargos de declaração. 2. 

Doravante, considerando-se a interposição de agravo de instrumento, 

aguarde-se a requisição das informações. 3. Pois bem. Considerando que 

o herdeiro Everton Reis Lima atingiu a maioridade no curso da ação (ID 

5054281), intime-o pessoalmente, para que regularize sua representação 

processual nos autos, mediante a juntada de instrumento procuratório 

outorgado pelo mesmo, bem como para declinar a atual localidade da 

motocicleta inventariada, a fim de possibilitar a avaliação determinada no ID 

12569385, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. No mais, intime-se a 

inventariante para colacionar aos autos, em igual lapso, cópia de sua 

certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso, certidão negativa 

de débito estadual (expedida pela PGE) em nome do falecido, assim como 

para manifestar-se quanto ao disposto na certidão apresentada no ID 

12986752. 5. Após, providencie-se a avaliação do acervo patrimonial, 

conforme decisão de ID 12569385. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 25 de 

junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002454-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DE LIMA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002454-17.2018.8.11.0003 Vistos etc., A. A. de L. e A. A. de L. J., 

devidamente qualificados e representados, propuseram o presente pedido 

de homologação de acordo extrajudicial de exoneração de alimentos. 

Destacam na exordial ter sido fixada a obrigação alimentar do primeiro 

autor em favor do segundo requerente no importe de um salário mínimo e 

meio, mediante desconto em folha de pagamento do alimentante, sendo 

que o alimentando não mais necessita dos alimentos em virtude de ter 

implementado a maioridade e a conclusão de curso de nível superior, 

razão pela qual anuiu quanto a exoneração da pensão alimentícia em 

questão. Pugnam pela procedência do pedido, homologando-se o acordo 

de exoneração da verba alimentar. Juntam documentos. É o relatório. 

Decido. Considerando-se que o direito aos alimentos é irrenunciável (art. 

1.707, do CC), analiso o acordo entabulado entre as partes tão somente 

como pedido consensual de exoneração de alimentos, observando que 

acaso o acordante A. A. de L. J. volte a necessitar da verba alimentar 

poderá postulá-la através da via pertinente e adequada. Registrada a 

ressalva acerca da irrenunciabilidade dos alimentos, verifico que são 

regulares as cláusulas avençadas. Outrossim, as partes são legítimas e 

bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Por oportuno, deixo de remeter os autos ao 

Ministério Público diante da não incidência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 178, do CPC. Desta feita, impõe-se a procedência da 

pretensão ora deduzida. Posto isso, HOMOLOGO a referida transação de 

exoneração de alimentos e resolvo o MÉRITO com base no art. 487, III, ‘b’ 

do Código de Processo Civil, por consequência extingo o presente feito. 

Oficie-se ao órgão empregador do primeiro acordante para que cesse o 

desconto da verba alimentar em sua folha de pagamento, conforme 

pleiteado nos itens ‘b’ e ‘c’ da exordial. Custas integralizadas. Sem 

honorários. Preclusa a via recursal e cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002049-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1002049-78.2018.8.11.0003 VISTO. VANESSA CRISTINA 

RIBEIRO RODRIGUES ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que foi classificada em 

nono lugar no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis - Edital nº 06/2016-PMR, para o cargo de odontólogo, cargo 

ao qual o certame disponibilizou quatro vagas. Informa que, no dia 14 de 

dezembro de 2016, foi publicado o Edital de Convocação nº 

001-002/006-007 PMR, autorizando os aprovados a se apresentarem com 

os documentos necessários. No entanto, em 26 de dezembro de 2016, foi 

publicada a suspensão de tal edital em obediência a uma decisão liminar. 

Aduz que os candidatos aprovados em 1º e 2º lugar tomaram posse 

através de decisão judicial, e que os demais candidatos aprovados, 

Luciano Oliveira Neto e Erika Cristiane Sassaki de Oliveira (3º e 4º), foram 

devidamente convocados, porém a candidata Erika não se apresentou no 

prazo determinado e Luciano embora tenha tomado posse, solicitou a sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 526 de 719



exoneração do cargo. Alega que em virtude do surgimento das vagas 

deixadas pelos candidatos aprovados em 3º e 4º lugar, passou a figurar 

na 7ª posição. Assevera que à época do edital do Concurso Público o 

Município já contava com diversos profissionais da área da saúde 

contratados por nomeação, e, após a posse do Sr. José Carlos Junqueira 

de Araújo, em 1º de janeiro de 2017, houve a publicação de 15 

nomeações de profissionais para exercer o cargo em comissão de 

odontólogo. Sustenta que a autoridade coatora externou a necessidade de 

provimento de 15 novas vagas, bem como demonstrou a existência de 

previsão orçamentária, conferindo aos candidatos aprovados o direito 

subjetivo à nomeação até o limite das vagas disponibilizadas por meio das 

portarias de nomeação de cargos em comissão. Assim, requer a 

concessão de liminar para deferir, de imediato, a convocação, nomeação 

e posse da impetrante no cargo de Odontólogo, nos termos do edital do 

concurso. A liminar foi deferida para determinar que a autoridade coatora 

convoque a impetrante no cargo de odontólogo, para o qual foi 

classificada em 9º lugar no concurso realizado em 2016 (Id. 12645909). O 

impetrado interpôs agravo de instrumento contra referida decisão (Id. 

12866281 e 12866630, p. 1/20). Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, alegando que o concurso ainda se encontra no prazo de 

vigência e não houve preterição de nomeação para o exercício do cargo a 

impetrante, não existindo, portanto, direito subjetivo à nomeação (Id. 

12919509). Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido, 

concedendo a ordem liminar definitiva para a nomeação em concurso 

público (Id. 13492819). A impetrante informou que, mesmo notificado, o 

impetrado não efetivou o cumprimento da decisão liminar (Id. 13718800). É 

o relatório. Decido. Denota-se que a impetrante busca a sua nomeação ao 

cargo de Odontólogo, para o qual foi classificada em 9º lugar. Da análise 

dos documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 4 (quatro) vagas de ampla 

concorrência para o cargo de odontólogo, tendo sido a impetrante 

classificada em 9º lugar para o referido cargo (Id. 12390628). Como se vê, 

a impetrante foi aprovada no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que ela não tem direito subjetivo à nomeação, 

mas tão somente expectativa de direito. No entanto, segundo a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera expectativa de 

nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do 

número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do 

prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma 

precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, provados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade de que o 

candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 

posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). Na hipótese, da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que a Administração Pública, no ano de 

2017, após a homologação do concurso, nomeou 15 (quinze) profissionais 

para exercer o cargo em Comissão de Odontólogo do Programa de Saúde 

da Família – PSF, conforme se infere das Portarias nºs 22.956, 22.350, 

22.699, 21.876, 22.588, 21.679, 20.968, 21.196, 20.769, 21.271, 20.768, 

21.060, 20.770, 21.062 e 20.771 (Id. 12390644, p. 2/6; 12390651, p. 1/6 e 

12390659, p. 1/6). Dessa forma, convenço-me que as nomeações para o 

cargo de odontólogo realizadas pela autoridade coatora demonstram a real 

necessidade do serviço público, bem como a existência de cargo efetivo 

vago, já que o impetrado realizou contratações precárias, hipótese que 

exigia o aproveitamento dos que se submeteram ao prévio concurso 

público, o que não ocorreu. Assim, tendo a impetrante sido classificada em 

9º lugar para o cargo de Odontólogo, e havendo prova de que há cargos 

vagos de Odontólogo, bem como a contratação ilegal de servidores 

temporários em quantitativo suficiente para a nomeação da impetrante (9), 

surge para ela o direito subjetivo à nomeação. Oportuno mencionar, em 

que pese à ocupação precária, no caso em tela, tenha ocorrido por 

nomeação em cargo em comissão, verifica-se que tais contratações têm 

como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, uma vez que 

o cargo de odontólogo não está relacionado dentre os cargos de 

provimento em comissão, conforme se denota do Anexo VI, da Lei 

Municipal nº 3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal dispõe 

que as funções gratificadas e os cargos de provimento em comissão 

necessários à estrutura administrativa da Prefeitura passam a serem os 

constantes do Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos cargos 

mencionados no aludido anexo podem ser nomeados em comissão, o que 

demonstra que as ditas nomeações possuem a nítida finalidade de 

preenchimento de cargos efetivos vagos. De igual forma, as aludidas 

nomeações também não se amoldam a exceção prevista no art. 66, da Lei 

Municipal nº 3.247/2000, a qual autoriza o Poder Executivo a preencher 

qualquer dos cargos relacionados diretamente com a área de Saúde e 

Educação, dentre eles o de odontólogo (§1º), através de Teste Seletivo, 

no caso de comprovada necessidade temporária de excepcional interesse 

público Municipal, desde que haja vaga em aberto e não exista nenhum 

concursado na lista de espera. No caso, existem candidatos aprovados 

em concurso público aguardando suas respectivas nomeações. Sobre o 

tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a 

ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação 

temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual 

promovera o concurso público, configura desvio de finalidade, 

caracterizando burla à exigência constitucional do concurso público. 

Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS 

APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou 

contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de cargo 

efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público 

vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, 
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equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do 

artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal (AI n. 776.070-AgR, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (Precedentes: RE n. 

555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; 

AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 

27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª 

Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o Ministro Néri da Silveira, 2ª 

Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 614.438/ES, Relator Ministro 

Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). Logo, verifica-se que a 

ocupação precária dos cargos de odontólogo, através das nomeações 

para exercer cargo em comissão, caracteriza uma verdadeira burla à 

exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal, na medida 

em que, surge para a impetrante o direito subjetivo à nomeação. Ademais, 

como bem disse o Promotor de Justiça WAGNER ANTONIO CAMILO, “a 

nomeação da impetrante não ferirá a ordem classificatória, nem o direito 

dos classificados à sua frente, primeiro, porque a Administração Pública 

municipal demonstra dolo manifesto ao burlar a Constituição Republicana 

ao necessitar de pessoal e nomear comissionados e contratar temporários 

ao invés de convocar os classificados no concurso público, não podendo 

assim alegar a própria torpeza, consoante princípio geral de direito; e 

segundo, são tantos os ilegalmente ‘nomeados’ para o mesmo cargo 

previsto no concurso público que os demais classificados antecedentes à 

impetrante também terão assegurados seu direito líquido e certo ao 

igualmente ajuizarem o remédio constitucional na tutela de seus interesses 

individuais”. Com essas considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem 

de segurança pretendida, para determinar que a autoridade impetrada 

proceda à imediata convocação e nomeação da Impetrante no cargo de 

Odontólogo, para o qual foi classificada em 9º lugar no concurso realizado 

em 2016. Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). 

Tendo em vista a informação de que a liminar deferida não foi cumprida (Id. 

13718800), intime-se pessoalmente a autoridade coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, promover a convocação e nomeação da Impetrante no 

cargo de Odontólogo, sob pena de incorrer no crime de desobediência 

(art. 330 do Código Penal), além do afastamento do cargo público (artigo 

497, do Código de Processo Civil). Encaminhe-se cópia desta sentença ao 

Relator do Agravo de Instrumento nº 1004473-05.2018.8.11.0000. 

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

quinta-feira, 21 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003841-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIA BARBOSA TEODORO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA VILELA OAB - MT24442/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1003841-67.2018.8.11.0003 VISTO. LIA BARBOSA 

TEODORO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato 

do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, 

que se inscreveu no concurso público Municipal do edital n. 

001/2015-PMR/SEMED, no qual foram oferecidas 10 (dez) vagas para 

cargo de Docente do Ensino Fundamental/Ciências, e foi classificada em 

quinto lugar para o referido cargo. Alega que apesar de ter obtido 

aprovação no concurso público, ficando classificada dentro do número de 

vagas, a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo de validade do 

certame sem efetuar a sua devida convocação para tomar posse. 

Assevera que o Município de Rondonópolis concedeu posse apenas para 

a candidata aprovada em primeiro lugar no concurso para o cargo de 

Docente do Ensino Fundamental/Ciências. Assim, requer a concessão de 

liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à nomeação 

da impetrante no cargo de Docente do Ensino Fundamental/Ciências, 

conforme edital n. 001/2015-PMR/SEMED, fixando multa diária para o caso 

de descumprimento da decisão. Requer, ainda, caso não seja deferida a 

liminar de nomeação, que seja reconhecido o direito da impetrante ao 

recebimento da remuneração do cargo, a partir de fevereiro de 2018. É o 

relatório. Decido. O deferimento da liminar em sede de mandado de 

segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está 

condicionado à demonstração da verossimilhança das alegações (fumus 

boni juris) e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída 

ao Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre 

convencimento, dependendo o deferimento da relevância do fundamento 

do pedido e do risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar 

a providência final. No caso dos autos, verifica-se que o Município realizou 

concurso público, através do edital nº 001/2015-PMR/SEMED, para 

provimento de cargos da Secretaria de Educação do Município, dentre eles 

de Docente do Ensino Fundamental/Ciências, dispondo para este cargo 7 

(sete) vagas de ampla concorrência, 1 (uma) vaga para Pessoa com 

Deficiência (PcD) e 2 (duas) vagas para Pessoa com Baixa Renda, 

conforme Edital de Complementação e de Retificação nº 

002/2015-PMR/SEMED (Disponível em : ). Extrai-se, ainda, que a impetrante 

foi aprovada na 5ª colocação da ampla concorrência para o referido cargo 

(Id. 13374033, p. 27). Ao anunciar no edital a quantidade de vagas a ser 

preenchida, o Município manifestou a precisa extensão das suas 

necessidades, em correspondência com a capacidade da sua receita 

financeira, até porque a criação de cargos pressupõe dotação 

orçamentária suficiente, conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da 

Constituição Federal. Desse modo, certamente o edital vincula o ente 

público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, com a ressalva de 

que, apenas durante o prazo de validade do concurso, é que a 

administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento da 

nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro do 

número de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, estando 

a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 

001/2015-PMR/SEMED consta que o prazo de validade do concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de 

Educação (item 19.5 – Id. 13373980, p. 12). Ressalta-se que a 

homologação do concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 

3651, em 16 de fevereiro de 2016 (Id. 13374033) e como inexiste 

informação de que o certame foi prorrogado, a validade se expirou em 16 

de fevereiro de 2018. Referida situação implica na fumaça do bom direito e 

o periculum in mora, uma vez que a impetrante foi aprovada e classificada 

dentro do número de vagas prevista no edital e expirada a validade do 

certame sem ter sido nomeada para o cargo que concorreu. Anoto que, de 

acordo com os Tribunais Superiores, é desnecessária a citação dos 

candidatos melhores classificados para formação de litisconsórcio 

passivo. Nesse sentido, transcrevo o julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À 

NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA 

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA 

SÚMULA Nº 284/STF. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE 

LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS 

APROVADOS NO CERTAME. CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE 

TERCEIRIZADOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADES TÍPICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. 

COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO 

DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1(...) 3. No 

pertinente ao art. 47 do CPC, esta corte superior já consolidou o 

entendimento de que é prescindível a formação de litisconsórcio passivo 

necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor 

classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação. (...) 8. 

Expirado o prazo de validade do certame, não infringe a ordem 

classificatória a decisão que determina a nomeação e posse imediata do 

candidato que resguardou seu direito ao impetrar mandado de segurança 

em tempo hábil. 9. O agravante não trouxe argumentos capazes de 

infirmar os fundamentos da decisão impugnada, que deve ser mantida por 

seus próprios fundamentos. 10. Agravo regimental do estado de Goiás 

desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; 

Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016). Com 

essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 

12.016/09, CONCEDO a ordem de segurança pretendida, para determinar 

que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação 

da impetrante LIA BARBOSA TEODORO, no cargo de Professor do Ensino 

Fundamental/Ciências para o qual foi aprovada em 5ª (quinto) lugar no 

concurso referente ao edital nº 001/2015-PMR/SEMED. Expeça-se o 

respectivo mandado para cessação dos efeitos do ato impugnado até o 

deslinde da presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim 

de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue 

necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Cumpridas todas as 

deliberações, prestadas ou não informações, manifeste o representante 

do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e 

após, sejam os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 25 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004406-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SIQUEIRA CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

VISTO. 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). Assim, 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). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 19 de junho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003826-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Orlando Alves de Oliveira (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Orlando Alves de Oliveira OAB - MT10508/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1003826-98.2018.8.11.0003 VISTO. ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA propôs mandado de segurança em face do DIRETOR DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que houve violação 

de direito líquido e certo do impetrante, já que referida autoridade praticou 

ato ilegal ao negar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento 

de Veículo – CRLV. Aduz o impetrante que é proprietário do veículo marca 

Renault, Duster, ano 2015, placa QBD 0178, Renavan nº 01255052268, e 

que o mesmo teve negada a emissão do documento, uma vez que a 

autoridade coatora alegou constar no sistema da Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso-PGE-MT, débito relativo à Imposto Sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, relativo ao exercício de 

2017, tendo sido, inclusive lançado em dívida ativa. Alega que a exigência 

de quitação dos tributos e demais débitos como pré-requisito para o 

licenciamento de veículo é inconstitucional, além de que não possui 

nenhum débito em atraso perante SEFAZ/MT. Assim, requer o impetrante a 

concessão de liminar, para que o impetrado realize o licenciamento, 

emitindo o CRV do veículo marca Renault, Duster, ano 2015, placa QBD 

0178, Renavan nº 01255052268, relativo ao exercício de 2017. É o 

relatório. Decido. O impetrante visa à concessão de segurança para obter 

o licenciamento de seu veículo, sem a exigência de prévio pagamento de 

IPVA inscrito na Dívida Ativa. O cerne da lide reside em verificar a 

possibilidade de expedição do licenciamento do veículo do impetrante 

independentemente do pagamento de IPVA inscrito na Dívida Ativa. 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 

requisitos, à quitação dos tributos e multas de trânsito. A legalidade de tal 

regra é reconhecida pela jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. Anulatória. 

Multas por não identificação de condutor infrator impostas a pessoa 

jurídica. Infrações que têm natureza administrativa e prescindem de dupla 

notificação. Inteligência do § 8º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro 

e das Resoluções CONTRAN nº 151/03 e 404/2012. Demonstrada a 

regular expedição das notificações. Licenciamento de veículo obstado. 

Multas de trânsito não pagas. Legalidade da exigência de pagamento das 

multas de trânsito para a realização do licenciamento, nos termos do artigo 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença de procedência 

reformada. Reexame necessário e recursos providos” (TJSP; APL 

1024833-47.2016.8.26.0053; Ac. 10798313; São Paulo; Quinta Câmara de 

Direito Público; Relª Desª Maria Laura Tavares; Julg. 18/09/2017; DJESP 

21/09/2017; Pág. 2329). O Tribunal do nosso Estado também já se 

manifestou pela constitucionalidade do artigo 131, § 2º, do CTB. Vejamos: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 
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CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - MULTA - LEGALIDADE - AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 281, II, E 282 DA LEI Nº 

9.503/97 - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 131, § 

2º, DO CTB AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Por 

infração ao Código de Trânsito, indispensável a notificação prévia e 

regular do proprietário do veículo para imposição de multa e exigir o seu 

pagamento no ato do licenciamento ou transferência do veículo. Não 

merece confirmação a declaração de inconstitucionalidade de norma do 

CTB, quando o infrator dispõe de meios para discutir o ato infracional” 

(ReeNec 31231/2004, DES. BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2004, Publicado no DJE 

30/11/2004). Assim, diferente do que alega o impetrante, é totalmente legal 

a exigência de quitação de tributos e multas para efetuar o licenciamento 

do veículo. Na hipótese, conforme se infere do site da SEFAZ 

(https://www.sefaz.mt.gov.br/ipva/webrellan/WebRelLanHttp), o IPVA 

relativo ao ano de 2016 encontra-se inscrito em dívida ativa. Assim, o fato 

do IPVA do ano de 2016 se encontrar inscrito em dívida ativa não afasta 

tal exigência, tendo em vista que se trata de tributo relativo ao veículo 

pendente de pagamento, sendo, portanto, necessária a sua quitação. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - EXIGÊNCIA 

DE PRÉVIO PAGAMENTO DO IPVA COMO CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO 

DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - LEGALIDADE - ORDEM DENEGADA - 

APELO IMPROVIDO. Não é ilegal a exigência de prévio pagamento de 

tributo obrigatório e legalmente instituído (IPVA), como condição para 

concessão de licenciamento anual do veículo do impetrante” (TJMT, Ap 

35231/2000, DRA. MARGARETE DA G. B. M. SPADONI, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2002, Publicado no DJE 19/02/2003). 

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, já que o Código de 

Trânsito Brasileiro exige a quitação de todos os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais para o licenciamento 

do veículo. Portanto, o impetrante não comprovou seu direito líquido e 

certo, já que os documentos juntados não comprovam qualquer ilegalidade 

da autoridade coatora. 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. Neste sentido é a jurisprudência: “MANDADO 

DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 

LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 

70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013)”. 

“MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - 

PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- 

Inadequada a via do mandado de segurança quando não demonstrado, de 

plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do 

CPP, pode o Relator dispensar a requisição de informações à autoridade 

apontada coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser 

indeferido liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma 

Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da 

autoridade vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - 

MS: 10000130450000000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 16/09/2013). Dessa 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, quinta-feira, 21 de 

junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010288-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA LEAL AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004337-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTON FERREIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

VISTO. 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). Assim, 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). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 19 de junho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010286-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004223-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE LUANNE DA SILVA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1004223-60.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a sua impossibilidade de 

pagar as custas processuais, juntando os documentos que reputar 

pertinentes (art. 99, § 2º do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 

19 de junho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010455-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERIDA, DRª RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010287-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA PEREIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERIDA, DRª RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010289-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERIDA, DRª RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000221-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERIDA, DRª RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000222-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DO ROSARIO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERIDA, DRª RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792604 Nr: 11362-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BL-IECDADCL-M, PRDM, LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO DE MATTOS, Cpf: 

28423674991, Rg: 1237270, Filiação: Sebastiao de Mattos e Antonia 

Medeiros de Mattos, data de nascimento: 24/03/1956, brasileiro(a), natural 

de Garças-SP, separado(a) judicialmente, comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BIG 

LAGES - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 

ME, PAULO ROBERTO DE MATTOSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14695/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/12/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 471.136,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784431 Nr: 7919-29.2015.811.0003

 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, 

ADRIANA MARIA DE SOUZA, JOAO BATISTA DUARTE, PEDRO MANOEL 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANA MARIA DE SOUZA, Cpf: 

75925753968, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JOAO BATISTA DUARTE, Cpf: 16498704934, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido PEDRO MANOEL DE SOUZA, Cpf: 29352550978, 

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: 12/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, ADRIANA MARIA DE 

SOUZAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

13521/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.078,05
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705125 Nr: 13103-05.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO PEREIRA LIMA, 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: 27/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de PAULO PEREIRA LIMA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 16736/2008, 16737/2008.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.367,06

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417599 Nr: 65-91.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S DE OLIVEIRA & SOBRAL LTDA, ALBERTO 

GONÇALVES SOBRAL, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, SALVADOR 

RODRIGUES DE MENEZES

 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): L S DE OLIVEIRA & SOBRAL LTDA, CNPJ: 

02614979000113 e atualmente em local incerto e não sabido ALBERTO 

GONÇALVES SOBRAL, Cpf: 46423974853, Rg: 12.314.918-6, Filiação: 

Isaias Goncalves de Oliveira e Luzinet Sobral de Oliveira, data de 

nascimento: 23/02/1951, brasileiro(a), natural de Porecatu-PR, casado(a), 

autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L S DE 

OLIVEIRA & SOBRAL LTDA, ALBERTO GONÇALVES SOBRALE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3635/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/10/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 137.454,30

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721838 Nr: 2859-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CABRAL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO CABRAL MARTINS, Cpf: 

00493356185, Rg: 1.570.237-5, Filiação: Serino da Silva Martins e Geni 

Cabral de Moraes, data de nascimento: 30/03/1984, brasileiro(a), 

solteiro(a), autonomo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do Auto de Avaliação 

realizado em um IMÓVEL, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Diego Cabral Martins.Tendo em 

vista a penhora e avaliação do imóvel penhorado às fls. 59/60, intime-se, 

via edital, a parte executada para, querendo, apresentar, no prazo de 30 

(trinta) dias, embargos à execução.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760931 Nr: 13883-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LILIAN RAMOS DE SOUZA, Cpf: 

79057187191, Rg: 981909, Filiação: Ivone Ramos de Souza e Elias de 

Souza Filho, data de nascimento: 25/07/1971, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), artesã. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da penhora e avaliação 

que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua Jerônimo Lopes Esteves, n. 

473, Jardim Paulista, Rondonopolis-MT, bem como para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃOExpeça-se mandado de 

penhora e avaliação do imóvel descrito às fls. 55, observando-se o 

endereço declinado à fl. 55, tendo em vista já ter ocorrido o pagamento da 

diligência do oficial de justiça conforme comprovante de fl.61.Após, 

intime-se a parte exequente para implementação das providências 

necessárias para o regular prosseguimento do feito.Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 869409 Nr: 6367-58.2017.811.0003

 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: SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 532 de 719



OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do(a )advogado(a) constituído(a 

Idelvanda Rodrigues de Moraes OAB/MT 23.583, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca das contestações de fls. 263/265 e 

267/360.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 328277 Nr: 281-28.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MANTOVANI 

CARRENHO BERTONI - OAB:8308-B

 Intimação da advogada Viviani M. Carrenho Bertoni OAB/MT 8308-B 

acerca do desarquivamento do processo, disponivel para carga no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722574 Nr: 3583-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245

 Intimar o patrono da parte requerida, advº IGOR GIRALDI FARIA, OAB/MT 

7245, para tomar ciência da penhora e avaliação do imóvel, nos presentes 

autos, bem como, para querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733768 Nr: 13685-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DONATA ROSA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)( CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT Nº 17753-O, para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se acercado laudo acostado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 802198 Nr: 15283-52.2015.811.0003

 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: JOAO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Assim, considerando que o serviço foi, de fato, prestado, e o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis não impugnaram a nota 

fiscal nº 763, impõe-se o levantamento do valor de R$ 18.202,08 (dezoito 

mil duzentos e dois reais e oito centavos), em favor da empresa CARMED, 

mediante alvará eletrônico, para quitação da citada nota fiscal, alusiva ao 

período de 03/02/2018 a 28/02/2018 (fl. 282). Intimem-se o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Rondonópolis para, querendo, apresentarem 

impugnação ou recurso contra a presente decisão, nos termos do art. 1º, 

do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 - CNJ. Em atenção ao referido 

provimento, o levantamento de valores somente deverá ser efetivado 2 

(dois) dias úteis após o transcurso do prazo para apresentação de 

recurso pelos requeridos (art. 2º). Expedido o alvará, encaminhem-se 

todos os documentos exigidos nos Ofícios Circulares n° 12/2017-PRES e 

nº 17/2017-PRES, a saber: a) Cópia das decisões de fls. 46/48, 159/161, 

264/266 e desta decisão; b) Cópia da procuração, em caso de terceiro 

beneficiário; c) Relatório Médico (fl. 17); d) Orçamento descritivo do 

quantitativo e valor unitário (fl. 179) e da nota fiscal nº 763 (fl. 282); e) 

Documento expedido pela empresa cumpridora da ordem judicial, contendo 

a classificação do nível de complexidade do paciente (fl. 214); e, f) 

Relatórios do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis (fls. 41, 43/44, 

144/145 e 222/224). Intimem-se os requeridos para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do relatório de fls. 278/279 e das notas 

fiscais nºs 781, 803 e 828 (fls. 296, 306 e 316).Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 402481 Nr: 16049-86.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DE CASTRO 

DAYRELL - OAB:16532/GO, FABIANO RODRIGUES COSTA - OAB:21529

 Intimação da parte Executada, por meio do advogado constituido, para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias,manifestar acerca do alvará 

expedido(fl.2067 ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 760134 Nr: 13405-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA REGO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZELIA REGO DE MORAES, Cpf: 

20489722172, Rg: 187702, brasileiro(a), casado(a), empresaria. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, uma vez que houve restrição via RENAJUD, recaída sobre o veículo 

e querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Zelia Rego de Moraes.Tendo em 

vista a restrição realizada às fls. 43, bem como o retorno do AR às fls. 45, 

DEFIRO o pedido de fls. 46.Assim, intime-se, via edital, a parte executada 

para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.Expeça-se mandado para avaliação do veículo descrito às fls. 

43, observando-se o endereço indicado às fls. 46.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 21 de junho de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722574 Nr: 3583-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245

 Intimar o patrono da parte requerida, advº IGOR GIRALDI FARIA, OAB/MT 

7245, para tomar ciência da penhora e avaliação do imóvel, nos presentes 

autros.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725533 Nr: 6489-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDPOEPL, AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY APARECIDA 

CEZARETO - OAB:20054/O

 Visto.

Intime-se, a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

a impossibilidade de pagar as custas processuais, nos termos do art. 99, 

§ 2º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722574 Nr: 3583-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245

 VISTO.

Analisando o processo, verifica-se que, embora a executada tenha sido 

citada por edital, ela compareceu aos autos e, inclusive, constituiu 

advogado. Por esta razão, para evitar qualquer alegação de nulidade dos 

atos processuais, intime-se a executada, por meio de seu advogado, da 

penhora e da avaliação de fls. 88, bem como para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Sem prejuízo, intime-se a executada no endereço de fls. 25.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712011 Nr: 7056-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUZA RIBEIRO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - OAB:MT/11716, 

representando o polo ativo, para que tome ciência do alvará expedido n. 

408219-2 e para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725533 Nr: 6489-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDPOEPL, AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY APARECIDA 

CEZARETO - OAB:20054/O

 VISTO.

 A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção 

do feito.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Defiro os beneficios da justiça gratuita em favor da executada, ante a 

declaração de fls. 94.

Cancele-se a penhora sobre os bens da executada, inclusive devolva-se 

os valores bloqueados nos autos.

Cumpra-se.

 P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787661 Nr: 9284-21.2015.811.0003

 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: DANIELLY BEZERRA CURSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784548 Nr: 7981-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCINEI COUTINHO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por LUCINEI COUTINHO 

LARA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A autora requer seja determinado ao Estado de Mato Grosso que 

apresente, para realização da perícia, a nomenclatura do seu cargo 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo a partir de 01/03/1994, e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período. Requer, ainda, a designação de perito contábil para elaboração 

de laudo e a intimação do Estado para pagamento dos honorários (fls. 

342/343).

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado no acórdão de fls. 250/256, o percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, 

nomeio como perito o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR, 

podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro Jardim 

Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 9973-9173, 
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e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com.

Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do 

cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos no referido período.

Efetuado o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito para 

dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 449103 Nr: 4283-94.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SANTANA DOS SANTOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 424154 Nr: 1791-43.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USALAR MÓVEIS LTDA, Lourival Alexandre da 

Silva, MANOEL PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:OAB/GO 29.189A

 VISTO

Intime-se o executado LOURIVAL ALEXANDRE DA SILVA para apresentar 

a petição de fls. 154/157, de forma completa e a procuração em nome do 

seu advogado, sob pena de não ser apreciado o pedido formulado.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001861-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. I. R. F. C. P. P. M. I. (RÉU)

B. M. S. F. D. D. T. E. V. M. S. (RÉU)

J. R. E. S. (RÉU)

F. D. I. D. R. F. L. P. (RÉU)

C. F. D. I. E. D. C. M. (RÉU)

A. I. L. -. E. (RÉU)

W. D. M. P. (RÉU)

D. C. D. T. E. V. M. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO)

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O (ADVOGADO)

LUIZA FRANCESCHINI CHADE OAB - SP390681 (ADVOGADO)

JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA OAB - SP207081 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. D. R. (LITISCONSORTES)

 

Vistos etc., 1. Procedam-se as habilitações necessárias requeridas pelos 

réus, observando que as intimações deverão se efetivar em nomes dos 

procuradores indicados para que não seja alegado futuramente nulidade. 

2. No caso, houve bloqueio de valores pelo Sistema Bacen-Jud e, até o 

momento, não aportou aos autos alegação de que os valores não são 

passíveis de indisponibilidade ou que houve indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros - aplicação por analogia do § 3º, do art. 854, do CPC -, 

embora haja pedido de reconsideração da decisão que determinou a 

indisponibilidade e a interposição de Agravos de Instrumentos que se 

encontram pendentes de análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Assim, determino a imediata transferência dos 

valores, por procedimento próprio disponível no sistema Bacen Jud, para a 

conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

atenção ao que dispõe o art. 840, I, do CPC. Ressalto que caso haja 

revogação da decisão liminar, por este magistrado ou por ordem do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os valores serão 

imediatamente liberados às partes por meio de expedição de alvará. 3. 

Aggrega Investimentos requereu reconsideração da decisão que 

determinou a indisponibilidade, requerendo "liberação de todas as contas 

bancárias da peticionária, permitindo-se a livre movimentação das contas 

correntes e aplicações financeiras da empresa, medida necessária para a 

continuidade das atividades empresariais e para evitar a insolvência total". 

Ressalto que o procedimento realizado pelo Sistema Bacen Jud não 

bloqueou as contas bancárias, mas sim os valores que foram encontrados 

naquele momento. Aliás, como fundamentado em decisão anterior - id. 

13622988 -, foi mantido o bloqueio do valor requerido na inicial e procedi a 

liberação dos valores excessivos, encontrando todas as contas livres 

para movimentação, uma vez que houve satisfação da tutela concedida 

com os valores que já foram bloqueados. Aguarde-se a manifestação do 

Ministério Público quanto ao pedido de reconsideração e, após, conclusos 

com urgência. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755824 Nr: 10757-76.2014.811.0003

 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: GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767179 Nr: 968-19.2015.811.0003

 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: LEILA CLAIR SANTOS EDERLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (...) . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 756676 Nr: 11289-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DRª MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA, OAB/MT 

Nº 13.801, acerca do desarquivamento dos autos conforme requerido, 

bem como, obter vista dos autos no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46717 Nr: 3276-92.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR FERREIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 3276-92.1996.811.0003, 

Protocolo 46717, 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): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 864701 Nr: 4811-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SALES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de manutenção da pose, bem como da 

suspensão do leilão. Translade-se essa decisão à ação principal. Cite-se 

a parte Embargada, para contestar a presente ação no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 679 do CPC. Int.Rondonópolis, 22 de maio de 2018. 

Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 808549 Nr: 17516-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 
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OAB:7135

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....) . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 413163 Nr: 8994-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO JOSE RUVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Ivo Jose Ruver, devidamente qualificados e representados nos autos, 

propôs execução de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

O executado informou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor 

expedida nos autos, o que autorizou a expedição de alvarás.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários uma vez que se trata de cumprimento de 

sentença sem a interposição de impugnação ou embargos à execução.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733767 Nr: 13684-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERIDIANA MARTINS DA SILVA, VALDIR SHERER, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734671 Nr: 14428-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDALIA RODRIGUES SANTOS DA SILVA, RENATO 

DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, a fim de manifestar-se, querendo, 

dando prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 753178 Nr: 9379-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA FATIMA DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por MARISTELA FATIMA 

DE QUADROS em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS, pleiteando a homologação dos cálculos apresentado - fls. 181/185-.

 A executada concordou com os cálculos apresentados – fls. 187 -.

Diante disso, HOMOLOGO o valor apresentado pela parte autora – fls. 

181/185 –, qual seja, R$ 4.346,58 (quatro mil trezentos e quarenta e seis 

reais e cinquenta e oito centavos) para que produza os seus efeitos 

legais e jurídicos.
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Expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor, devidamente instruído 

com as indicações elencadas nos artigos 266 e 267 do Regimento Interno 

para ulteriores de direito.

 Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.

Após, intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, 

ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação total.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 713188 Nr: 8294-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acerca do 

desarquivamento dos autos conforme requerido, bem como para obter 

vista dos autos, a fim de manifestar-se no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 434665 Nr: 3331-52.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 9.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Execução de Título Judicial por promovida por Banco Itaú S/A 

em face do Município de Rondonópolis, em relação aos honorários 

advocatícios fixado na decisão monocrática proferida pelo E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso – fls. 196/197.

 O Executado concordou com a planilha de cálculo apresentado pelo 

Exequente – fls.212-.

 Diante disso, HOMOLOGO o valor apresentado, qual seja, R$ 2.004,84 

(dois mil e quatro reais e oitenta e quatro centavos), para que produza os 

seus efeitos legais e jurídicos.

Expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor, devidamente instruído 

com as indicações elencadas nos artigos 266 e 267 do Regimento Interno 

para ulteriores de direito.

Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.

Após, intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, 

ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação total.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 762024 Nr: 14500-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SEVERO DUARTE, ANGELA NUNES 

PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o 

fim de declarar desapropriada a área de 240 m², Lote 21ª, Quadra 02, 

localizada no Loteamento Globo Recreio, matriculada sob o nº 28.493 de 

05 de junho de 1987, Livro 2, Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis/MT, e 

fixo a título de indenização, o valor de R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e 

quatrocentos reais), com correção monetária baseada no IPCA-E (Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros compensatórios a 

partir da efetiva ocupação do imóvel até o efetivo pagamento, nos termos 

da Súmula 69 do STJ, no percentual de 12% ao ano, a teor do que dispõe 

a Súmula 618 do STF.Defiro a imissão provisória na posse, nos termos do 

artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365/41 em face da alegação de urgência pela 

parte autora, condicionada à realização do depósito da quantia arbitrada a 

título de indenização. Expeça-se, portanto, após o depósito, o mandado de 

imissão de posse provisória. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

para que registre a imissão provisória na posse, a teor do que dispõe o 

artigo 15, § 4o do Decreto-lei nº 3.365/41.Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento de custas processuais nos termos do artigo 2.14.5 

da CNGC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença 

entre o valor proposto a título de indenização na inicial e o fixado em 

sentença, nos termos do artigo 27, §1º, I, do Decreto-lei nº 3.365/41. A 

sentença não está sujeita à remessa necessária, uma vez que 

condenação foi inferior a 500(quinhentos) salários-mínimos – § 3º, II, art. 

496 do Código de Processo Civil.Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.Rondonópolis, 20 de junho 

de 2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 743082 Nr: 3858-62.2014.811.0003

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O, TALLES JORDÃO BELO COSTA - 

OAB:23953/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para declarar 

nulo o Decreto nº 7.064/2013 bem como para modular os efeitos desta 

decisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, para o fim de conceder a 

gratificação laboral instituída pela Lei nº 7.814/2013 e Lei Complementar nº 

167/2013, aos servidores municipais que venham a optar pela jornada de 

40 (quarenta) horas semanais, independentemente de autorização do 

secretário da pasta.Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas nos 

termos do artigo 2.14.5 da CNGC.Condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015. A sentença 

está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a súmula 490 do 

STJ.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.Rondonópolis, 15 de junho de 2018.Edson Dias 

ReisJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005228-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

2.353,51 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e hum 

centavos) em contas bancárias do executado, CONSULT CENTER DO 

BRASIL – EIRELI –EPP – CNPJ 05.795.928/0001-23 bem como que também 
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seja realizada a pesquisa de veículos de sua propriedade pelo sistema 

RENAJUD e a pesquisa para informações sobre o patrimônio dos 

executados via INFOJUD. Decido. Considerando a preferência da penhora 

em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de 

penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, na 

forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a 

Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO 

a) Se citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a 

parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do 

art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se 

citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada 

– como curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a 

defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar 

futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do 

CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não 

sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação 

dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO Resultando a 

penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a quitação do saldo 

executado, desde já defiro a busca pelo sistema Renajud para localizar 

veículos em nome da parte executada, seguindo anexo o extrato da 

pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a restrição do veículo 

pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos dados do proprietário 

no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na inicial, expeça-se 

imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, 

intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no 

prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da inicial for o 

mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a diligência 

pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do endereço 

correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 

veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 

fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 

o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS OU INERTE A 

EXEQUENTE QUANTO À INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA a) 

Se negativas as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD ou inerte a exequente, esgotadas as tentativas de localização de 

bens passíveis de penhora, suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) 

Transcorrido o prazo supra de suspensão, intime-se a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada de buscas 

via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já 

arquivado por 1 (um) ano e inexistindo a indicação de bens passíveis de 

penhora, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do 

prazo prescricional. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623232 Nr: 6136-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 Para se renunciar um mandato deve o advogado notificar 

extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da 

notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal 

ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor 

responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 dias, 

quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade, conforme 

preceitua o art. 112, caput e § 1°, do CPC.

Assim sendo, observa-se que o documento juntado em fls. 164/165 não 

comprova que o cliente fora cientificado de tal notificação, apenas 

comprova que fora expedida uma carta não comercial, não constando nem 

sequer o seu destinatário.

Feitas as considerações acima, rogo ao defensor do réu que promova 

corretamente o ato.

 Decido:

 I – Não reconheço do pedido da informação encartado em fl. 242, 

encontrando-se ainda o feito à mercê da prestação jurídica do causídico.

II – Reitere-se a intimação para que, em 05 (Cinco) dias, manifeste-se a 

defesa na fase do art. 422, ou promova a correta renúncia advertindo-se, 

que se silente, será perfeito o ato, com consecutiva designação de 

sessão de julgamento.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 331822 Nr: 2633-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 Intimação do Advogado do réu, Doutor Elson Rezende de Oliveira OAB/MT 

12.452, para que comprove nos autos a revogação dos poderes a ele 

conferidos, conforme petição de f. 1152, na forma da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 611808 Nr: 2198-78.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação do advogado de defesa para apresentação dos memoriais no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601198 Nr: 5634-16.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Initmação do advogado de defesa para apresentação de defesa 

preliminar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665317 Nr: 13629-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 I – Designo para o dia 13 de agosto de 2018, às 09:00hs, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

 II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas, fls. 209 e 219, 163/164; 

intimem-se em seguida os Srs. jurados.

 III – Requisite-se reforço policial e o acusado.

 IV – Dê-se ciência à defesa quanto aos documentos acostados em fls. 

210/217.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602538 Nr: 225-25.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Para se renunciar um mandato deve o advogado notificar 

extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da 

notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal 

ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor 

responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 dias, 

quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade, conforme 

preceitua o art. 112, caput e § 1°, do CPC.

Assim sendo, observa-se que o documento juntado em fls. 274/275 não 

comprova que o cliente fora cientificado de tal notificação.

Feitas as considerações acima, rogo ao defensor do réu que promova 

corretamente o ato.

 Decido:

I – Não reconheço do pedido da informação encartado em fl. 274/275, 

encontrando-se ainda o feito à mercê da prestação jurídica do causídico.

II – Reitere-se a intimação para que, em 05 (Cinco) dias, manifeste-se a 

defesa na fase do art. 422, ou promova a correta renúncia advertindo-se, 

que se silente, será perfeito o ato, com consecutiva designação de 

sessão de julgamento.

Rondonópolis, 25 de junho de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 335818 Nr: 6634-85.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA, 

ERNANDES OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação do Advogado de defesa do Réu Fernando Carlos de Oliveira 

Souza, para apresentação dos memoriais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 305668 Nr: 2681-55.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT, Yclen Eduardo Soares dos Santos - OAB:22.287/O

 Dispositivo. PRONUNCIO JOAQUIM CAVALCANTE LIMA para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos 

delito do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II do CP, vez que há prova da 

materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes 

para, em 05 dias, indicarem as testemunhas a serem inquiridas em 

plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628398 Nr: 1094-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIRENE JESUS DE SOUZA 

- OAB:18465/MT

 Dispositivo.I – Afasto a preliminar arguida pela defesa, pelos motivos 

acima mencionados.II – Indefiro o pedido para que o réu seja intimado 

pessoalmente quanto a necessidade de constituir outro causídico, posto 

que a renúncia do advogado constituído não foi formalizada da forma 

imposta em lei. Ademais, a procuração de fl. 230 é expressa que os 

poderes vão além de pedido de revogação de prisão processual.III – 

Considerando que as alegações da defesa não detêm condições de levar 

a absolvição sumária nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal 

ou demonstram ser desnecessária a instrução criminal, designo para o dia 

29 de agosto de 2018, às 14h45min horas (MT), audiência de instrução e 

julgamento.IV – Requisitem-se/intimem-se as testemunhas, restando 

autorizada a expedição de missivas. V – Decreto a revelia do acusado, 

posto que não localizado no endereço por ele descrito, fl. 253, não tendo 

atualizado seu endereço neste juízo.VI – Intime-se a defesa 

(advertindo-se que em caso de ausência ao ato, será tomada as medidas 

administrativas necessárias, posto que a renúncia ao mandato está em 

desacordo com a lei) e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 640240 Nr: 1762-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SOARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Dispositivo.OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO reconhecendo que inexistiu 

crime doloso contra a vida, assim, declaro a incompetência absoluta deste 

juízo, nos termos do art. 74, §1º c/c art. 419, ambos do CPP e da 

Resolução 04/2014/Pleno TJMT. Nos termos do art. 419, caput, do CPP, 

após a coisa julgada desta decisão, redistribua-se os autos, a uma das 

Varas Criminais desta Comarca, após as devidas baixas necessárias e 
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com os devidos elogios.Publique-se.Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671414 Nr: 3784-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO BES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiany Cebalho Correa 

Barbosa - OAB:19634/0

 Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do 

acusado, vez que não houve alteração fática ou jurídica que embase o 

pedido.II – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 11 de julho 

de 2018, às 16h00min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. III – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas na 

denúncia, com urgência necessária.IV – Requisite-se o réu.IV – Intimem-se 

o Ministério Público e a defesa, devendo esta conduzir suas testemunhas 

à audiência, posto que não as qualificou, fl. 144; advertindo-se que a 

ausência das testemunhas ao ato implicará em prejuízo da prova.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 608449 Nr: 6322-41.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/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.

Em julho de 2015 (fls. 72) foi prolatada sentença extinguindo a punibilidade 

do(a) agente e contendo determinações diversas que não foram 

integralmente cumpridas pelo juízo remetente.

Assim, determino sejam realizados os atos necessários ao devido 

cumprimento da decisão retro, notadamente no que se refere à restituição 

da fiança recolhida nos autos.

Cumpra-se e intimem-se e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619468 Nr: 2550-02.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2550-02.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: JHONE DA SILVA PEREIRA

CITANDO E INTIMANDO: Jhone da Silva Pereira, Cpf: 99181746253, Rg: 

24758736 SEJSP MS Filiação: Atanidio Rocha Pereira e Ivanilde da Silva 

Souza, data de nascimento: 21/03/1990, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº2550-02.2014.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 303, § único (art. 302,§ 1º , 

inciso I do CTB) e art. 305, ambos da Lei 9.503/1997 c/c art. 69 do Código 

Penal, data do fato: 21/03/2013, tendo como vítima: José Admilson de 

Azevedo, Recebida a denúncia por este r. juízo em 26/03/2014. 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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 11 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619033 Nr: 2131-79.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR XAVIER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 2131-79.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: ADENIR XAVIER RIBEIRO

CITANDO E INTIMANDO: Adenir Xavier Ribeiro, Cpf: 01511176164, Rg: 

00174556097 SSP MT Filiação: Valentina Xavier Guimaraes e Nazario 

Ribeiro Maia, data de nascimento: 14/10/1973, brasileiro, natural de 

Araguaina-MT, casado, açougueiro, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

2131-79.2014.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 303, caput e art. 309, caput da 

lei 9.503/97, data do fato: 07/01/2012, tendo como vítima: Neuzeli Barbosa 

dos Santos, Recebida a denúncia por este r. juízo em 10/07/2015. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 11 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649638 Nr: 9900-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 9900-70.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: RONALDO VIEIRA DE SOUZA

CITANDO E INTIMANDO: Ronaldo Vieira de Souza, Cpf: 81516940920, Rg: 

57668180 SESP PR Filiação: Gentil Braz de Souza e Jaciara Vieira de 

Souza, data de nascimento: 15/05/1992, brasileiro(a), natural de 
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Ivaiporã-PR, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº9900-70.2016.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, da Lei nº 

9.503/97, data do fato: 10/11/2016, tendo como vítima: Sonia de Souza 

Soares Nogueira, Recebida a denúncia por este r. juízo em 12/05/2017. 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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 11 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 640634 Nr: 2120-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS D CEZER ARRUDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177-O-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. GILBERTO DE MORAES VIANA, OAB/MT 

19.177-O, PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR NOS AUTOS 

2120-79.2016.811.0064.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638803 Nr: 577-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARADONA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 577-41.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: LUCAS MARADONA DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Lucas Maradona da Silva, Cpf: 05804956124, Rg: 

26583305 SSP MT Filiação: José Nilson da Silva e Margarida da Silva da 

Silva, data de nascimento: 26/04/1994, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), aux. de desossa, Endereço: em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 577-41.2016.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, 

data do fato: 17/01/2016, tendo como vítima: A Incolumidade Pública, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 20/04/2016. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 11 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 616531 Nr: 7228-94.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDSON EMANUEL KROICH SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 7228-94.2013.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: JUDSON EMANUEL KROICH SCHEFFER

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Judson Emanuel Kroich Scheffer, Cpf: 

03106714182, Rg: 1974965-1 SSP MT Filiação: Joao Carlos Scheffer e 

Andrea Beatriz Kroich Scheffer, data de nascimento: 16/06/1991, 

brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, solteiro(a), estudante, em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

7228-94.2013.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo art. 129, § 1° (lesões corporais 

graves), c/c art. 18, inciso I (segunda parte - dolo eventual), ambos do 

Código Penal, e art. 305 (afastar do local do acidente visando eximir-se da 

responsabilidade), art. 306 (embriaguez ao volante) e art. 309, estes da 

Lei n° 9.503/97, e art. 28 da Lei n° 11.343/06, todos c/c art. 69 do Código 

Penal, data do fato: 23/11/2013, tendo como vítima: Walder Domingos 

Miranda, Recebida a denúncia por este r. juízo em 13/07/2015. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 11 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633137 Nr: 4782-50.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISRAYNY PESSOA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 4782-50.2015.811.0064 cód. 633137

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: FRANCISRAYNY PESSOA DE ARAUJO

CITANDO E INTIMANDO: Francisrayny Pessoa de Araújo, Cpf: 

01488124140, Rg: 12950769 SSP MT Filiação: Moises Francisco Pessoa 

de Araújo e Mariolina Martins de Araújo, data de nascimento: 26/09/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: Citar a denunciada acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

4782-50.2015.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-la para apresentar por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra a ré 

acima, qualificada como incurso no artigo 155, IV do Código Penal, data do 

fato:09/07/2015 , tendo como vítima: Roseli Fernandes Xavier, recebida a 

denúncia por este r. Juízo em 02/03/2017. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
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expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica 

Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 12 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632467 Nr: 4326-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON DOUGLAS DE SOUZA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 4326-03.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: MAIKON DOUGLAS DE SOUZA LUZ

CITANDO E INTIMANDO: Maikon Douglas de Souza Luz, Cpf: 04213048128, 

Rg: 2311685-4 SSP MT Filiação: Dinalva Souza Luz, data de nascimento: 

21/03/1991, brasileiro(a), natural de Luciara-MT, convivente, mecânico de 

radiador, em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

4326-03.2015.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo art. 306, caput, c/c art. 298, III, 

ambos da Lei n° 9.503/97, data do fato: 10/12/2014, tendo como vítima: a 

Sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 20/05/2016. 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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 12 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637498 Nr: 8327-31.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 8327-31.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: EDIVALDO PEREIRA DE LIMA

CITANDO E INTIMANDO: Edivaldo Pereira de Lima, Cpf: 82594481149, Rg: 

1087434-8 SSP MT Filiação: Edson Pereira Lima e Josefina Minervina da 

Conceição Lima, data de nascimento: 25/11/1977, brasileiro(a), natural de 

Poxoréo-MT, solteiro(a), encanador e eletricista, em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº. 

8327-31.2015.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo art. 306, caput, c/c o art. 298, III, 

e art. 309, todos da Lei n° 9.503/97, data do fato: 08/11/2015, tendo como 

vítima: A Sociedade, Recebida a denúncia por este r. juízo em 04/05/2016. 

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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 12 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622032 Nr: 5109-29.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESON BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 5109-29.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: VALDESON BARBOSA DE ALMEIDA

CITANDO E INTIMANDO: Valdeson Barbosa de Almeida, Cpf: 

89859111120, Rg: 13496387 SSP MT Filiação: Austregelino Goncalves de 

Almeida e Ida Barbosa de Almeida, data de nascimento: 08/07/1973, 

brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, convivente, operador de máquinas, 

em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

5109-29.2014.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra o 

réu acima, qualificado como incurso no artigo 304, art. 305,art. 306, § 1°, 

inciso II, todos da Lei n° 9.503/97, data do fato:12/07/2014, tendo como 

vítima: A Incolumidade Pública, Recebida a denúncia por este r. juízo em 

13/07/2015. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla 

Janaina Ribeiro Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 11 de junho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 670739 Nr: 3170-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WILLIAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 Vistos, etc.

Solicite-se informação acerca do cumprimento das cartas precatórias 

expedidas ao juízo das comarcas de Cachoeira Alta/GO e Goiânia/GO.

Após a juntada das missivas devidamente cumpridas, desde já declaro 

encerrada a instrução processual e determino a intimação das partes para 

que apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668907 Nr: 1636-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON SOUZA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante da não expedição de mandado de intimação das vítimas Leonardo e 

Deisiele, não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência 

para o dia 17 de julho de 2018, às 13h45min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima Leonardo, pois 

apesar de intimado (fl. 139), não compareceu a última audiência (fl. 122), 

tampouco justificou a sua ausência.

Intime-se a vítima Deisiele.

Consigo que as vítimas deverão ser intimadas no endereço informado pelo 

Ministério Público à fl. 132.

Solicite-se informação acerca do cumprimento da carta precatória de fl. 

116, expedida ao juízo da comarca de Várzea Grande/MT, com a 

finalidade de interrogar o réu.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653396 Nr: 2973-54.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Vistos, em correição.

 Diante da juntada aos autos do atual endereço da vítima Jailma do Rosario 

Ferreira, hei por bem designar audiência de instrução e julgamento para o 

dia 31 de julho de 2018, às 17:30 horas.

Intime-se a vítima Jailma no endereço: Av. Maringá, nº 586, bairro Jardim 

Iguassu II, Rondonópolis/MT.

Intimem-se o réu, sua defesa e o Ministério Público para que compareçam 

à audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642630 Nr: 4018-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Vistos, em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente a acusada IZABEL CRISTINA MOURA DA 

SILVA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2018, às 13:15 horas.

Intime-se a ré, sua 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.: 629063 Nr: 1608-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL JONATHANN ALVES OSSUNA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892-B

 Vistos, em correição.

 Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado MICHAEL 

JONATHANN ALVES OSSUNA MOURA ao disposto no artigo 155, § 4, 

inciso II c/c artigo 71 (diversas vezes), ambos do Código Penal.

Ao apresentar resposta à acusação, a defesa do acusado alegou inépcia 

da exordial acusatória, aduzindo que a peça acusatória não preenche os 

requisitos legais, pois não expõe com detalhes o fato criminoso (fls. 

69/73).

Instado a se manifestar, o representante ministerial manifestou-se pelo 

não acolhimento da preliminar, pugnando pelo prosseguimento do feito (fls. 

75/76).

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

DA PRELIMINAR

Da análise dos autos, com relação à preliminar arguida de inépcia da 

exordial acusatória, entendo que não merece deferimento, uma vez que a 

denúncia formulada pelo Ministério Público narra os fatos com clareza, 

bem como descreve a conduta do acusado de forma objetiva, motivo pelo 

qual indefiro a preliminar de inépcia da exordial acusatória.

DA REJEIÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Outrossim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de julho de 2018, às 15:30 horas.

Intime-se o acusado, 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 o necessário.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 326792 Nr: 4846-70.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos, em correição.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado CLEBER PEDRO LIMA DE 

OLIVEIRA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de julho de 2018, às 13:45 horas.

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.: 305654 Nr: 2661-64.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TEODORO DE MORAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANDA PRISCILA MORAL 

ALVES CABRAL - OAB:18446MT, Celia de Lima Maggi Scheffer - 

OAB:14.728/MT

 Vistos, em correição.

Defiro conforme requerido pelo ministério público em cota de fl. 364.

Assim, expeça-se carta precatória para a comarca de Uberaba/MG com a 

finalidade de inquirir a testemunha Erica Cristina da Costa, a qual poderá 

ser localizada no endereço: Av. Santa Beatriz da Silva, CEP: 38080096.

Com a devolução da missiva devidamente cumprida, desde já, declaro 

encerrada a instrução processual e concedo vista dos autos ao ministério 

público, bem como seja intimada a advogada do acusado para que ambos 

apresentem as alegações finais por memoriais, no prazo legal.

De outra banda, não sendo encontrada a testemunha na ocasião da 

intimação, dê-se vista dos autos ao ministério público para que manifeste, 

no prazo legal.

 Cumpra- se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644847 Nr: 5820-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE BARROS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÍGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525

 Vistos, em correição.

Certifique-se quanto ao cumprimento das condições da proposta de 

suspensão condicional do processo e, após, dê-se vista ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 675536 Nr: 7443-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAICON ANTONIO FLORENCIO, RIVELLTON ELIAS 

SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON ANTONIO FLORENCIO - 

OAB:20.621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. MAICON ANTONIO FLORÊNCIO- OAB/MT 20.621-0, 

DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: 

COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O WRIT FOI ENDEREÇADO AO 

E.TJMT, E O ATO ATACADO FOI EMANADO DE JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, 

TORNANDO ESTE MAGISTRADO INCOMPETENTE PARA APRECIAR O 

PEDIDO NOS TERMOS DO § V1º DO ART. 600 DO CÓDIDGO DE 

PROCESSO PENAL. DIANTE DISSO, SEM MAIS DELONGAS,EMRAZÃO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUIZO, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643794 Nr: 4949-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER DUARTE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA E 

AILTONCARLOS DA FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Vistos, em correição.

 Certifique-se quanto ao cumprimento das condições da proposta de 

suspensão condicional do processo e, após, dê-se vista ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 674316 Nr: 6314-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO APARECIDO MARQUES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória ao juízo deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648322 Nr: 8703-80.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CEZAR MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161 MT

 Vistos, em correição.

 Certifique-se quanto ao cumprimento das condições da proposta de 

suspensão condicional do processo e, após, dê-se vista ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 665220 Nr: 13535-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8, RLADS, CMF, FJBJMS, LDSR, GKDJP, 

VADS, RHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT

 Vistos em correição.Trata-se de representação pela conversão da prisão 

temporária de RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS em preventiva 

formulada pela d. autoridade policial, Rodrigo.Contudo, por ocasião do 

cumprimento de mandado de prisão temporária, a d. autoridade policial 

colheu vários elementos de prova que demonstram a necessidade da 

conversão da prisão temporária de Rodrigo em preventiva, e, sei lá de 

quem que é, desse, eles falam “derico” e um menino lá da “4” do outro lado 

né, ai agora lascou porque eu nem foto tenho mais porque já 51, § 3º, do 

Código Penal (facilitação de fuga) (ação penal/código nº 631843), em 

tramite perante o juízo da 3ª vara criminal desta comarca.Com efeito, a 

reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que 

evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.Nesse sentido, é a 

jurisprudência:HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO SEGURO 

PELA VÍTIMA. o reconhecimento seguro feito pela vítima. O circunstâncias 

pessoais evidenciam que a colocação dele em liberdade favorecerá a 

reiteração criminosa. A necessidade e adequação da prisão preventiva 

para garantia da ordem pública afastam a possibilidade de aplicação de 

medida cautelar menos rigorosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n. 

sso Penal, DECRETO a prisão preventiva de RODRIGO HENRIQUE SILVA 

DOS SANTOS.Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do 

mesmo, cumprindo-se na forma da lei.Insira-se o mandado de prisão, a ser 

expedido, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme 

determina o item 7.51.1, parte judicial, da CNGC/MT .Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se expedindo o necessário.Por fim, determino o 

desapensamento dos autos/código nº 675881.Rondonópolis/MT, em 21 de 

junho de 2018.LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA- Juiz 

de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649969 Nr: 10202-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVDS, RPDS, FCDS, EDSN, JCCB, ARDS, 
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IRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, ary da costa campos - OAB:16.944/b MT, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992 MT, Tales Passos de Almeida - OAB:15.217-MT

 Vistos, em correição.

Diante da juntada dos documentos retro, dê-se vista dos autos às partes 

para, no prazo igual e sucessivo de 05 dias, manifestarem o que entender 

de direito e/ou eventualmente complementarem as alegações finais já 

apresentadas.

Após, venham conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 674933 Nr: 6858-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos, em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado KLEIBSON CARLOS MIRANDA 

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.

Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa às fls. 46/47.

Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638026 Nr: 8789-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BORGES LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:14.895 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.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 

57/59).

Assim, certifique-se o comparecimento mensal do acusado e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, volte os autos 

em conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 651741 Nr: 1338-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ARAUJO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-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.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Assim, certifique-se o comparecimento mensal do acusado e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, volte os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654593 Nr: 4120-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PIRES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-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.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Assim, certifique-se o comparecimento mensal do acusado e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, volte os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 328384 Nr: 6442-89.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO PEREIRA RIBOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085, WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos, em correição.

Recebo o recurso de Apelação interposto às fls. 423/424, ante a 

certificação de sua tempestividade (fl. 427), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, vez que o apelante 

declarou na petição que deseja arrazoar na superior instância, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para as providências necessárias.
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 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 612524 Nr: 3009-38.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBERT DIEGO MELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mark de Freitas - 

OAB:15.143/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal em que REBERT DIEGO MELGADO foi denunciado 

como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal.

No curso do processo, sobreveio a notícia da morte do acusado, 

comprovada pela certidão de óbito de fl. 179, tudo consoante prescreve o 

art. 62 do CPP.

 No caso, preceitua o art. 107, inciso I, do CPB, que “Extingue-se a 

punibilidade: I – pela morte do agente”. Destarte, a morte tudo apaga, e no 

âmbito do Direito Penal, nenhuma pena passará da pessoa do agente 

faltoso (inc. XLV, art. 5º, da CF), ressalvada a obrigação civil de reparar o 

dano (art. 943, do CC/02).

Em face do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela morte com 

relação ao acusado REBERT DIEGO MELGADO, já qualificado nos autos.

 Às providências.

 P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631416 Nr: 3502-44.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIGNA EUGÊNIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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.

Processo em ordem, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que 

no prazo legal, apresente as razões do recurso de apelação interposto 

pela acusada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639382 Nr: 1031-21.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA APARECIDA NEGRI FOGLIETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Oliveira Favretto - 

OAB:15606

 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.

A acusada foi beneficiada com a suspensão condicional do processo.

Assim, certifique-se o comparecimento mensal da acusada e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, volte os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 331334 Nr: 2145-05.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULES SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:18454/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152

 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.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Assim, certifique-se o comparecimento mensal do acusado e, em caso 

negativo, proceda a sua intimação para que dê continuidade ao 

cumprimento do sursis.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, dê-se vista ao 

Ministério Público e, após, volte os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652288 Nr: 1875-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Vistos, em correição.

Tendo em vista que as partes apresentaram os quesitos a serem 

respondidos pelo perito médico, determino que o gestor judiciário 

encaminhe as cópias necessárias ao Perito para a realização do exame.

Ademais, ante a inexistência de perito médico legal especializado em 

psiquiatria forense no quadro de efetivos desta comarca, nomeio o 

psiquiatra Dr. Antônio Castro Alves para o ato.

Após a apresentação do exame médico-legal, venham- me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 675853 Nr: 7735-79.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O

 Vistos, em correição.Trata-se de auto de prisão em flagrante em que foi 

autuado ALEX SANDRO ROCHA pela prática em tese, dos crimes 

descritos nos artigos 303, 304, 305 e 306 da Lei nº 9.503/97.No dia 

18.06.2018 foi realizada audiência de custódia, ocasião em que não foi 

encontrada nenhuma ilegalidade em sua prisão e/ou sinais de fls. 31/33.Às 

fls. 39/59 a defesa do autuado formulou pedido de liberdade provisória, 

bem como juntou aos autos documentos de identificação do autuado.Com 

vista dos autos, o Ministério Público manifestou favorável ao pleito 

defensivo (fls.60/61).É o breve relato. Fundamento e DECIDO.No que diz 

respeito ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal, não 

vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão 

cautelar do acusado, pois verifico que teve sua prisão em flagrante 
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convertida em preventiva por não inexistindo, portanto, circunstâncias 

capazes de comprovar que possui uma conduta voltada à 

criminalidade.efetivo, portanto, não há elementos suficientemente aptos a 

demonstrar que a sua liberdade coloca em risco a sociedade como um 

todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada na norma 

processual e CONCEDO a liberdade provisória a ALEX SANDRO ROCHA, 

mediante a imposição das seguintes condições:1) Comparecer(em) 

mensalmente a este juízo, a fim de informar e justificar suas atividades 

(art. 319, I, CPP);2) Comparecer(em) a todos os atos do processo (art. 

319, VIII); 3) Não mudar(em) de residência ou se ausentar(em) da 

Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 

319, IV, CPP); e4) Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, 

etc..) (art. 319, II, CPP). Na ocasião do cumprimento da ordem de soltura, o 

autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiçaa inobservância de 

quaisquer das medidas cautelares motivo não deva permanecer 

preso.Cumpra-se expedindo o necessário.Rondonópolis/MT, 25 de junho 

de 2018.LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA- Juiz de 

Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 674966 Nr: 6891-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON LOAN TEIXEIRA DREON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIRESO FORTES - OAB:14.614

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 27 de setembro de 2018, às 15:45 horas.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 674973 Nr: 6898-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DO CARMO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos, em correição.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 27 de setembro de 2018, às 15:15 horas.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 674900 Nr: 6831-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PRUDENCIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO FERNANDES MOTA 

PEDROZA - OAB:15.889

 Vistos, em correição.

 Atento a finalidade do ato deprecado, determino a intimação do acusado 

para que dê continuidade ao cumprimento das condições da suspensão 

condicional do processo estabelecidas pelo juízo deprecante, devendo 

para tanto, o oficial de justiça lhe entregar cópia da decisão de fl. 02.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619701 Nr: 2796-95.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GIONGO OU LEONARDO GIONFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Vistos em correição.

 Às fls. 183/191 a defesa do réu informou que ao proceder à restituição 

da arma de fogo, constatou-se que o saco plástico em que armamento 

estava armazenado encontrava-se violado e, ao invés de sua arma de 

fogo, outra sem registro e em péssimo estado de conservação estava em 

seu lugar. Por tais razões, requereu que fosse intimada a Gerência de 

criminalística de Rondonópolis para que restitua a arma de fogo, modelo PT 

58 HC PLUS, nº de série KUF 67222.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou para que seja 

encaminhado cópia do requerimento formulado às fls. 181/193 para a 

Corregedoria de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso para que tome as 

providências cabíveis para elucidação dos fatos (fls. 192/193).

É o breve relatório. Decido.

Indo direto ao ponto, determino seja remetido cópia do requerimento 

formulado às fls. 183/191 à Corregedoria de Polícia Civil do Estado de Mato 

Grosso para que adote todas as providências necessárias para a 

apuração dos fatos, bem como oficie-se à Gerência de Criminalística para 

que informe sobre a violação do saco plástico em que estava armazenado 

o armamento, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669001 Nr: 1717-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON VIEIRA VIANA, FELIPE LEONEL 

MORRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, e vitima, bem como o do 

interrogatório dos réus, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671410 Nr: 3780-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTH RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, e vitima, bem como o do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual.
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Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674666 Nr: 6613-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234-MS

 Diante do teor do oficio de fl.51, determino o encaminhamento desta carta 

precatória para a comarca de Água Boa-MT, com as homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674290 Nr: 6299-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC RUAN BUENO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Diante da ausência injustificada da testemunha Daniel Junior Barbosa, 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim designo audiência 

para o dia 03 de julho de 2018, ás 17h30min.

 Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Daniel 

Junior Barbosa.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615510 Nr: 6179-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOAQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Célio Joaquim de Souza, vez que não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal.

Diante da inquirição das testemunhas, da revelia do réu, declaro 

encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664947 Nr: 13268-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELSON ANTONIO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE ABREU - 

OAB:9.220

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611397 Nr: 1747-53.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Defiro o pedido da representante do parquet, concedendo o prazo de 05 

(cinco) dias para que se manifeste a respeito do endereço da testemunha 

Gentil Rocha Lopes.

Juntada a manifestação da representante do parquet, determino desde já 

a expedição de eventual mandado de intimação ou carta precatória a fim 

de proceder à inquirição da testemunha supramencionada.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Valsonho, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da não intimação das testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim designo audiência de continuação para o dia 22 

de agosto de 2018, ás 17h50min.

Requisite-se novamente o policial Edson Novaes dos Santos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 313351 Nr: 4569-25.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDAM, RDAM, SNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 (...) Ex positis, DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado RONIERI NASCIMENTO DE ARAÚJO MANTOVANI, qualificado nos 

autos, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, 109 “caput”, inciso III, artigo 110, § 1º 

e artigo 115, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância 

com o art. 61, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado a 

presente sentença de extinção da punibilidade, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas na distribuição e no relatório. Recolham-se eventuais 

mandados prisionais em aberto. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611567 Nr: 1940-68.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT 7255

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como o do interrogatório dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655638 Nr: 5037-37.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da 

Lei 7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 18/05/2018

Dados Gerais

Execução Número: 5037-37.2017.811.0064

Nome Reeducando: Ney Dias Sizenandes Junior

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 0a 6m 0d 24/01/2014 14/03/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 6a 4m 0d 11/03/2017 14/03/2017 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 10

Dias Remidos

Remições

Observações
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13 fl. 96

45 fls. 99/104 não homologads

Data de Prisão Definitiva: 14/03/2017

Total da Pena: 6a 10m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 14/03/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 06/03/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

14/03/2017 + 1a 1m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 58 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(14/03/2017 - 14/03/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 14/03/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 16/05/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

14/03/2017 + 3a 4m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 58- 1

Pena Restante a partir da data Atual 5a 5m 28d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

14/03/2017 + 6a 10m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 58- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 2m 4d

Data do Término da Pena: 16/11/2023

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Data de emissão: 18/05/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672869 Nr: 5087-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANAN VINHAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 18/05/2018

Dados Gerais

Execução Número: 5087-29.2018.811.0064

Nome Reeducando: Arianan Vinhal de Souza

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 6a 6m 0d 21/12/2017 21/12/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 21

Data de Prisão Definitiva: 21/12/2017

Total da Pena: 6a 6m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 21/12/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 20/01/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

21/12/2017 + 1a 1m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(21/12/2017 - 21/12/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 21/12/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 20/02/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

21/12/2017 + 2a 2m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 1m 1d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

21/12/2017 + 6a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 4m 27d

Data do Término da Pena: 20/06/2024

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 624911 Nr: 7306-54.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIS BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDINHO CAMILO DA 

SILVA - OAB:59.300 PR, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.445 MT

 Intimação dos advogados do réu para tomarem ciência da audiência 

desginada para 31.08.2018, às 15h45min, a se realizar no Juízo da Vara 

Criminal de Laranjeiras do Sul/PR, autos n.º 0001556-68.018.8.16.01.04.

Allan Vitor Sousa da Mata

Analista Judiciário - Matrícula n.º 36028

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674212 Nr: 6239-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 674212

Vistos etc.

 Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.
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Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de Maio de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675834 Nr: 7718-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO GUIMARAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177-O-MT

 (...) .ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo 

Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao indiciado FLÁVIO GUIMARÃES DE SOUZA, devidamente 

qualificado nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas, 

quais sejam: I – Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, 

VIII, do Código de Processo Penal); II - Não mudar(em) de residência, sem 

aviso prévio a este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal); III 

- Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 

319, II, do Código de Processo Penal);IV – Suspensão da posse/restrição 

do porte de armas.V – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

de convivência.VI – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, 

de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 

100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Artigo 22, 

inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636912 Nr: 7840-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A

 (dia 23/05/2019, às 16h.Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo 

Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido 

Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se às 

notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e 

do assistente, requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, depreque-se.Notifiquem-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de Junho de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638485 Nr: 321-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado DANILO SANTOS MENDES, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de 

prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 Lei das 

Contravenções Penais), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, 

do Código Penal), já observada a regra do (,...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638485 Nr: 321-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 638485.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 107/108) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 03/04/2018, às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668324 Nr: 1149-26.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDCS, IGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARK DE FREITAS - 

OAB:15.143 MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão de fls. 22/23, que declinou 

da competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei 

nº 11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca mantenha a r. decisum anteriormente 

prolatada, serve a presente decisão desde logo como conflito negativo de 

competência, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias, 

com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.Às 

prov idências.  Expeça o necessár io .  Cumpra-se,  COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 21 de junho de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675852 Nr: 7734-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO ELIAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813 MT

 (...) garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei 

penal, nos termos dos Artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo 

Penal.ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. retro, 

com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado 

JOÃO BOSCO ELIAS DE ARAÚO, devidamente qualificado nos autos, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas, quais sejam: I – 

Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código 

de Processo Penal); II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a 

este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal); III - Não 

frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, 

do Código de Processo Penal);IV – Suspensão da posse/restrição do 

porte de armas(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633531 Nr: 5105-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 Vistos etc.

Primeiramente, tendo em vista que o causídico Julio Almeida de Souza, 

inscrito na OAB sob o nº 11.716, apesar de devidamente intimado, 

conforme certidão de publicação de fl. 83, 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.

Ademais, ante os termos das certidões de fls. 90 e 88, dando conta da 

não intimação da vítima e das testemunhas de acusação, dê-se vista a 

Sua Excelência o digno Promotor de Justiça, para que se manifeste e, se 

for o caso, decline o atual endereço das mesmas.

Outrossim, redesigno a presente solenidade para o dia 11/10/2018 às 

16h30min, saindo os presentes devidamente intimados.

Por fim, dê-se vistas dos autos à defesa do acusado para manifestar-se 

acerca da testemunha Carlos André Rodrigues da Costa e, se for o caso, 

declinar o atual endereço do mesmo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628643 Nr: 1281-88.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13.301-A

 Vistos etc.

Dou por encerrada a presente instrução processual, 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, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628642 Nr: 1280-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A

 Vistos etc.

Primeiramente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da 

testemunha Igor Souza de Almeida.

Ademais, dou por encerrada a presente instrução processual, 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, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641418 Nr: 2887-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK ALMEIDA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Vistos etc.

Ante a não intimação da vítima, dê-se vista a Sua Excelência o digno 

Promotor de Justiça, para que se manifeste e, se for o caso, decline o 

atual endereço da ofendida.

Ademais, redesigno a presente solenidade para o dia 18/10/2018 às 

16h30min, saindo os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para as 

testemunhas Ricardo Justino e Wagner Pinheiro.

Outrossim, dê-se vistas dos autos à defesa do acusado para 

manifestar-se acerca da testemunha Caio Cesar Xavier e, se for o caso, 

declinar o atual endereço do mesmo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640521 Nr: 2026-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER BENÍCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRAO 

GUIMARAES - OAB:12.225, REINALDO MANOEL GUIMARÃES - 

OAB:20969/O

 Vistos etc.

Oficie-se a Comarca de Itiquira/MT, solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida objetivando a inquirição da 

vítima Tais da Silva Rezende.

Ademais, o acusado declinou o endereço da vítima Tais da Silva Rezende 

sendo o da Rua J, Casa 47, Bairro Jardim Liberdade, Rondonópolis/MT, e 

seu telefone (66) 99648-3089.

Sendo assim, redesigno a presente solenidade para o dia 06/09/2018 às 

16h30min, saindo os presentes devidamente intimados.

Intime-se a vítima no endereço fornecido nesta solenidade.

Outrossim, dê-se vistas dos autos à defesa do acusado para 

manifestar-se acerca da testemunha Diego Rodrigues de Morais e, se for 

o caso, declinar o atual endereço do mesmo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 
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– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635012 Nr: 6226-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ARRUDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 Vistos etc.

Encaminhe-se a vítima Luzinete de Souza Barbosa para atendimento 

psicológico junto à Equipe Multidisciplinar, com Urgência.

Ademais, dou por encerrada a presente instrução processual, 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 

à defesa do acusado.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670879 Nr: 3302-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos etc.

Inicialmente, consigno que o douto advogado Onório Gonçalves da Silva 

Júnior informou não haver nenhum prejuízo à defesa, ante a ausência de 

intimação pessoal do acusado, acerca da presente solenidade.

Ademais, faculto a defesa do acusado o prazo de 05 (cinco) dias para 

que regularize a sua representação nos autos.

 Outrossim, oficie-se à Comarca de Brejo Santo/CE, acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida objetivando o interrogatório do 

acusado Cícero da Silva Ferreira.

Acolho a manifestação da defesa, ofertada em audiência, a razão pela 

qual, determino que os autos Código 667098, em apenso sejam baixados 

À autoridade policial, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

decline a esse Juízo, nome e qualificação das testemunhas sem rosto que 

depuseram a respeito da denúncia ofertada nesses autos para que as 

mesmas sejam interrogadas, conforme requerido na defesa prévia 

presentada pelo acusado, por seus dignos advogados às 129/130.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641384 Nr: 2858-67.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JÂNIO VIEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 A causídica compareceu em audiência às 14h45min, quando já tinha 

encerrado o termo de audiência e, apesar disso, o termo foi reaberto para 

constar a sua presença, conforme assinatura ao final.

Ademais, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

conforme se vê às fls. 63/64, e devidamente intimado (fl. 98), não 

compareceu na presente solenidade, razão pela qual o processo seguirá 

sem a sua presença, na forma preconizada pelo artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

Outrossim, dê-se vista dos autos à defesa do acusado para manifestar-se 

acerca das testemunhas de defesa Patricia da Silva Xavier e Marilda 

Jesus Nascimento e, se for o caso, decline o atual endereço das mesmas.

 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.: 854036 Nr: 1103-60.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.H.M. LEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRA LTDA, TRANSPORTES RODO KIKO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa TRANSPORTE RODO KIKO LTDA, na pessoa de seu 

advogado Dr. Danillo Henrique Fernandes, dos termps da Cota Ministerial 

de fls.180, a seguir transcrito: Em atenção a manifestação de fls.166, o 

Ministério Público manifesta concordância com parcelamento da obrigação 

assumida pela empresa Transporte Rodo Kiko Ltda., postulando pela 

intimação do advogado constituído para apresentar o comprovante de 

pagamento da peimeira parcela.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA N. 178/2018-cnpar

A Doutora DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS, Juíza de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sinop, em substituição legal, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ofício n. 011/2018/GAB, datado de 20.6.2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, 

Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula ;

RESOLVE:

EXONERAR Vanessa Schmidtke Lopes do Carmo , matrícula n. 36310, 

portador a do RG n. 1661637-5 SSP/MT e CPF n. 010.387.64 1-30, do 

cargo de Assessor de Gabinete II da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, a 

partir de 25.6.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 20 de junho de 2018

DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

em substituição legal

 PORTARIA N. 177/2018-cnpar

A Doutor a DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS, Ju íza de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Sinop, em substituição legal , Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 08/2018/GABVEIJ , de 19/6/2018, 

subscrito pelo MM . Juiz de Direito da Vara Especializ ada da Infância e 

Juventude , da Comarca de Sinop - Dr. Jacob Sauer.

RESOLVE:

EXONERAR Ana Renata Franchini de Macedo Alves , portadora do RG n. 

2014916-6 SSP/MT e CPF n. 037.240.191-06, do cargo de Assessor de 

Gabinete II da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de 

Sinop , a partir de 25.6.2018.
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 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 20 de junho de 2018

DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

 em substituição legal

 PORTARIA N. 176/2018-cnpar

A Doutora DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS, Juíza de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sinop, em substituição legal, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Requerimento datado de 18/6/2018, 

subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - 

Dr. Walter Tomaz da Costa,

 RESOLVE:

EXONERAR JÉSSICA TAINARA DA SILVA ARROTÉIA , portadora do RG n. 

21609810 SSP/MT e CPF n. 032.580.211-47, do cargo de Assessor de 

Gabinete II da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop , a partir de 25.6.2018,

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 20 de junho de 2018

DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

em substituição legal

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001183-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU CARLOS ROSSETTI (EXECUTADO)

 

Colar o conteúdo da Petição Incidental aqui.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002650-82.2017.8.11.0015

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:

NAVIL PICHOK (EXECUTADO)

JUCEMAR PICHOK (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO LEGAL 

MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA id 

13820081 E 13820210

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003207-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DA SILVA WILLEMANN BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO BALIEIRO DE LIMA (RÉU)

 

Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 13821104). Sinop/MT, 25 de junho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTA AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA ID Nº 13737025.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004663-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS (EXECUTADO)

CRISTINA HIROMI SUENAGA DOS RAMOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, 

NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID Nº 136653414.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008708-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROCHA WANDERLEY (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, 

NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID Nº 13669281.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002597-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DOISCH MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO)

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JP COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1002597-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ELIEL DOISCH MACEDO REQUERIDO: JP COMERCIO, CONSTRUCOES E 

SERVICOS EIRELI - ME Vistos etc. Em virtude da greve dos caminhoneiros, 

não foi possível a realização da audiência marcada no ID de nº 12989226. 

Posto isto, redesigno-a para o dia 23 de julho de 2018, às 15:00 horas, a 

ser conduzida por conciliador do CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop-MT, 20 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009491-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 
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Aviso de Recebimento ( AR) que se encontra nesta autos no ID.( 

13822613 e 13822558). Sinop/MT, 25 de junho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009629-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO HORST (RÉU)

 

Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) que se encontra nesta autos no ID.( 

13824172). Sinop/MT, 25 de junho de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004268-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA PLANT SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009108-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI OIRES BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009108-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RONEI OIRES BATISTA 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Verifico que a correspondência com aviso de 

recebimento constante nos ID’s de nº 9577601, 9577600, 9577597 –, traz 

parcelas diversas da narrada na exordial. Esclareça a parte autora os 

fatos, para clarificar em que momento o devedor insurgiu em mora, haja 

vista que as notificações apresentadas e a narrativa dos fatos na peça 

inaugural tratam de parcelas distintas. Destarte, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 dias, apresente a comprovação da 

mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. Defiro a juntada de 

procuração requerida no ID nº 11054654, anotem-se as informações dos 

doutos advogados, para as finalidades e intimações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004584-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA PONTO ALTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004584-41.2018.8.11.0015. AUTOR: AGROPECUARIA 

PONTO ALTO LTDA RÉU: OI S.A Vistos etc. Em virtude da suspensão do 

expediente conforme portaria de nº 29/2018-DF, não foi possível a 

realização da audiência marcada no ID de nº 13188118. Posto isto, 

redesigno-a para o dia 30 de julho de 2018, às 17:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

19 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006143-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR CASONATTO (EXEQUENTE)

SIMONE KOTHRADE CASONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE TASSIANA MARCHIORO PRATES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006143-33.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: AGENOR 

CASONATTO, SIMONE KOTHRADE CASONATTO EXECUTADO: DEISE 

TASSIANA MARCHIORO PRATES Vistos etc. Os requerentes pugnaram a 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custas e despesas 

do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar 

que a parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na 

forma do art. 98, caput, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 555 de 719



A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se os requerentes para, no prazo de 15 

dias, para comprovar a hipossuficiência momentânea sustentada, ou 

querendo recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

cancelamento no distribuidor a teor do art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 25 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006112-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BATISTA DE MELLO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO (REQUERIDO)

ENDRIGO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006112-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO 

BATISTA DE MELLO FILHO REQUERIDO: ENDRIGO DE FREITAS, PEDRO 

DEFANT FILHO Vistos etc. O requerente pugnou a concessão da 

gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes 

que não têm condições de pagar as custas e despesas do processo. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma do 

art. 98, caput, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo 

constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, 

para comprovar a hipossuficiência sustentada, ou querendo recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor a teor do art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

25 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011473-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA REGINA DOERNER LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011473-45.2017.8.11.0015. AUTOR: NADIA REGINA 

DOERNER LOPES RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, 

com pedido de antecipação de tutela para a exclusão do nome da parte 

autora de cadastros negativadores do crédito Serasa, por débito no valor 

de R$ 228.604,49. É o reduzido relato. Decido o pedido de antecipação de 

tutela. Os litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a 

verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde 

por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante 

de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos 

ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 

80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Aduz a autora que o seu 

nome encontra-se nos cadastros de inadimplentes. Buscou informações e 

apurou que a negativação ocorreu por um suposto débito no valor de R$ 

228.604,49. Sustentado que não contratou tal serviço, apesar de manter 

relação jurídica com a requerida, mas em outras relações negociais, 

desconhecendo o valor que lhe está sendo imputado, e corroborando que 

tal valor não poderia referir-se a relação que mantém com o banco, pois 

supostamente nunca contratou. Se não houve qualquer tipo de 

contratação por parte da requerente, seu nome não poderia estar inserido 

nos cadastros do SPC, conforme demonstrado, o que pode ter ocorrido 

por descuido ou desleixo da requerida no trato com suas atividades, o que 

certamente será aclarado na formação do contraditório que advirá. Nessa 

conjuntura, a exclusão do nome da requerente dos ditos cadastros é 

intuitiva, bastando por enquanto à probabilidade de assistir-lhe razão. Se o 

alegado com lisura, lealdade e boa-fé processual, com a exposição de 

fatos que devem ser verdadeiros, denota coerência frente ao direito do 

consumidor, então a plausibilidade ganha corpo e se aproxima da prova 

induvidosa que determina o direito à tutela pretendida liminarmente. De 

outro modo, o contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere 

prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, apenas resguardaria 

uma posição da parte autora ora afetada provavelmente de maneira 

indevida ou injusta. Além do mais, o provimento a ser adiantado, 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Basta a 

determinação de retorno das inscrições no cadastro restritivo 

mencionado, desde que producente a antítese a ser alinhavada 

oportunamente, a ruir a tese até o momento razoavelmente soberba. Os 

requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, são inferidos da 

insofismável conotação negativa que a inscrição do nome de alguém, no 

caso, da parte requerente, SERASA provoca. Carrega sérios gravames 

às suas relações comerciais, máxima as feitas a prazo e os negócios 

bancários em geral no varejo, que lidam majoritariamente com o crédito. As 

inscrições negativadoras de fato impedem o acesso ao crédito, um direito 

do consumidor que deve ser facilitado à bem do próprio comércio e da 

prestação de serviços, sobretudo quando os registros podem não 

proceder. Inconsistente a inscrição, não pode ser mantida até prova em 

contrário, sob pena de arbitrariedade da parte requerida. Portanto, no 

concernente a exclusão temporária, até a sentença ou a qualquer tempo, 

do registro do nome da parte requerente no cadastro desabonadores de 

crédito mencionado, se faz necessária. Isto posto, atendidos os requisitos 

do art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem DEFERIR o pedido de 

antecipação de tutela, para DETERMINAR a requerida que proceda a 

imediata exclusão do nome da parte requerente do Serasa, no máximo em 

cinco dias, pela dívida apontada no comunicado incluso, informando a 

providência a este juízo. É de observar que a parte contrária apresentou 

defesa ante mesmo de análise de admissão ou não da petição inicial, 

sendo, portanto, precipitada. Tanto que verifica em demonstração do 

preparo foi determinado que se corrigisse o que de fato se deu conforme 

ID de nº 11087911. Portanto, deveria agora ocorrer à determinação de 

citação da parte adversa a fim de que ela comparecesse a audiência de 

conciliação, e depois não havendo acordo que viesse a contestação. 
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Porém, como já houve apresentação da contestação, ainda que seja 

precipitada, nada impede que seja aguardado o momento oportuno a fim de 

que a parte autora se pronuncie a respeito, conforme é o caso. De todo 

modo, respeitando o regramento processual que se trata de normas 

cogentes, ou seja, de ordem pública e devem ser respeitadas por todos, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13 de agosto, às 16:00 

horas, a ser conduzida pelo conciliador do Cejusc. E virtude de já ter sido 

apresentada contestação, supera a integração da lide conforme art. 239, 

§ 1º, do CPC, apesar de não serem as mesmas hipóteses, é aplicável por 

analogia na hipótese em tela, de modo que a parte requerida já está citada. 

Intimem-se as partes com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-as ainda a comparecer à solenidade acima marcada. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 25 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210316 Nr: 11243-25.2014.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY NUNES SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Isto posto, rejeito a preliminar arguida e julgo improcedentes os pedidos 

iniciais, com resolução de mérito, estribado no que dispõe o art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, casso a liminar deferida 

na r. decisão de p. 111/114, ressalvada apenas a constatação assinalado 

no parágrafo anterior, aparentemente albergada pela liminar, que assim 

deve permanecer, não pela ordem ora revogada, mas pela evidência de 

adimplemento da respectiva parcela.Condeno a parte autora a pagar 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios da 

contraparte, que arbitro no mínimo legal de 10% sobre o valor atribuído à 

causa, tendo em vista as disposições dos arts. 82, 84 e 85 do 

CPC.Todavia, sua condenação fica suspensa por até 05 anos, quando 

restará prescrita, se a parte contrária não demonstrar nesse ínterim que 

sua condição econômico- f inance i ra  tenha superado a 

hipossuficiência.Determino, por fim, o levantamento em favor da requerida 

dos valores depositados nestes autos, conforme comprovantes de p. 108 

e 120, em conta bancária por ela indicada, mediante alvará judicial, 

obedecido o Provimento n.º 68, de 03 de maio de 2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça (CNJ). Condeno a parte autora a pagar multa por 

litigância de má-fé, fixada em 2% do valor atribuído à causa, que se revela 

proporcional e condizente, nos termos dos arts. 77, inciso I, 80, incisos I e 

II, e 81, todos do CPC.Interposto recurso de apelação, independentemente 

de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 190940 Nr: 12551-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSO LUIZ DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B, MÁRCIA MARIA PEREIRA - OAB:MT-7094-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:MT/6298-A

 Vistos etc. [..] Sendo assim, DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01 de agosto de 2018, às 13:30 horas, sem prejuízo, 

na mesma solenidade, da conciliação entre as partes, que sempre deve 

ser priorizada, a teor dos arts. 2.º, 7.º e 139, inciso V, todos do CPC. 

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Calha advertir as partes que se a sentença for proferida em 

audiência, eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu 

prazo da data da audiência, independentemente de qualquer intimação 

outra, estando as partes e seus procuradores presentes ou não, a teor da 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99551 Nr: 6584-80.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SÉRGIO PRADO NOGUEIRA, JULIA 

POTTUMATI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4.363-A-MS

 Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos iniciais, com resolução 

do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, a condenar a parte requerida 

Julia Pottumati Nogueira a pagar indenização por danos materiais à autora 

no valor R$ 21.309,00 nas bases retro expendidas.Condeno a parte 

requerida a pagar custas e despesas processuais, tendo a autora 

sucumbido em parte mínima, nos termos dos arts. 82 e 84 do CPC. 

Condeno-a ainda a pagar honorários advocatícios da parte adversa, que 

arbitro em 10% do valor da condenação, consoante prevê o art. 85 do 

CPC.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202136 Nr: 4607-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY NUNES SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo-se o retro explicitado, 

confirmando a liminar deferida, que torno definitiva.Condeno a parte 

requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% do valor 

atribuído à causa. Por fim, determino que a parte autora indique a 
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localização do bem objeto da lide, em 05 dias, a fim de dar cumprimento à 

sentença, a efetivar a liminar de busca e apreensão nos termos do v. 

acórdão de p. 69/73.Interposto recurso de apelação, independentemente 

da análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias.P. 

R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108880 Nr: 1268-52.2009.811.0015

 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: RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS, WILSON ISAC 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Isto posto, hei por bem julgar procedente, em parte, o pedido inicial, com 

resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a 

parte requerida a pagar aos autores honorários advocatícios no valor R$ 

7.823,76, correspondente a 10% do valor declinado da petição inicial da 

reclamatória trabalhista (08/11).Condeno a parte requerida a pagar das 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 

85 do CPC.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179181 Nr: 15061-53.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLAINE DOS SANTOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 299951 Nr: 8413-81.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14312-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça às fls.22.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003361-24.2016.8.11.0015

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:

PAULO ROBERTO BRAGA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003361-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO BRAGA RODRIGUE Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de 

rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, marca 

MARCA/MODELO: FIAT, Modelo: Strada Working, ano fabricação 2015, 

Chassi 9BD57814UF7954065, placa: QBF 2852, COR: Branca e renavam 

nº 01042249870, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude 

de um financiamento no valor de R$ 32.151,75,00, mediante Contrato de 

Alienação Fiduciária Grupo: 8238, Cota: 083, garantido por alienação 

fiduciária o objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento 

contratual, incorrendo em mora conforme documentação apresentada. É 

breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente 

descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere os 

autos, foi registrado na repartição de trânsito com atribuição para o 

controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do 

Código Civil. A mora da parte demandada constituída por meio de 

instrumento de notificação extrajudicial, deixando clara a constituição da 

mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte 

requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no 

contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e 

apreensão deve ser deferida. Contudo, e risível e folgaz querer a baixa de 

ônus legais sobre o veículo tipo IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio 

etc., que em regra acompanham a coisa como uma espécie de obrigação 

propter rem. Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da 

parte autora em detrimento do próprio erário, criando privilegio não 

previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que período e de quem for, é 

o mesmo que vedar o Estado do direito de arrecadar. O pedido não guarda 

sentido e lógica tributária alguma, sendo inconstitucional. O que aproxima a 

parte autora do conceito de litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC. 

Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo alienado 

fiduciariamente e descrito nos autos; e indeferir o seguinte: a) o pedido de 

retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado; b) qualquer 

ordem à Fazenda Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos 

devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à 

consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer. Por outro lado, mas 

vinculado aos indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a 

tantos pedidos sem nexo e até contrários a Lei, que podem resultar na 

aplicação de multa por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a 

apreensão do veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior 

deliberação deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo 

ser na pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos termos do 

art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada 

a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso 
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queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe 

aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 25 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011829-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GONCALVES REBUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA PULL BIF SILVA (REQUERIDO)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

LUIZ ROGERIO SILVA (REQUERIDO)

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO REQUERENTE: EUNICE GONCALVES REBUSSI 

REQUERIDO: DARCY MACIEL COSTA, DEBORA PEREIRA LUCAS, LUIZ 

ROGERIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA Vistos etc. Observada na 

peça de defesa do requerido Darcy Maciel Costa a propositura de 

reconvenção, em que pretende o ressarcimento da quantia de R$ 

2.864.664,60 ou R$ 2.330.274,19, proveniente de alegadas perdas e 

danos (lucros cessantes), não se definindo por qual deles, se perdas e 

danos ou lucros cessantes, nem sobre o valor, ora mencionando um, ora 

outro. Lucros cessantes estes que teriam se originado ao longo dos anos 

de plantio na área entregue pela reconvinda, cujo imóvel alega ser menor 

do que aquele pactuado no contrato. Pugnado pela justiça gratuita, sob 

alegação de não possuir condições de efetuar o pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais. Manifestado pela parte autora o 

descumprimento de determinação judicial pelo arrendatário Edimar José 

Vendrusculo, referente ao depósito judicial do valor integral 

correspondente ao pagamento a ser feito por ele da renda sobre a área 

em litígio, consistente em 8,5 sacas de 60 kg de soja por hectares. 

Afirmado ter o arrendatário colhido toda a safra do soja e não reservado o 

valor do arrendamento que lhe foi imposto depositar em juízo e, temendo 

não vir a receber valor algum, considerando ainda ter a requerente anuído 

com a emissão de CPR’s pelo arrendatário para custear a lavoura, busca a 

título de tutela de urgência incidental o arresto do milho plantado na área 

em litígio, a fim de garantir o resultado útil do processo. É o relato. Decido. 

Do pedido de justiça gratuita pelo requerido/reconvinte. A parte 

requerida/reconvinte pugnou a concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custas e despesas do processo. Não há dados 

consistentes alguns capazes de evidenciar a necessidade da assistência 

judiciária gratuita, sendo crime fazer declaração falsa nesse sentido. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Destarte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Do pedido de tutela 

antecipada em caráter incidental proposta pela parte autora. De ver que a 

parte autora, após o deferimento da tutela antecipada em caráter 

antecedente, concedida pela decisão de ID 11505157, cumpriu seu ônus, 

anuindo na CPR nº 33/2018-2018 ML que o arrendatário havia solicitado 

para o custeio do plantio da safra de milho 2018, conforme visto do 

documento de ID 11626499. No entanto o arrendatário foi intimado a 

depositar soja correspondente ao valor do arrendamento, obviamente 

também se comprometendo a liquidar a CPR, que por sinal já está vencida 

desde 30/05/2018, sem prova alguma de que tenha entregado o milho 

comprometido, conquanto tenha ingressado nos autos para reclamar de 

sua falta de sorte e do excesso de dívidas. Nesse passo, descumpriu a 

ordem judicial, restringindo-se a dizer que houve frustração da safra, 

trazendo-lhe prejuízos e impossibilidade financeira de fazer o depósito 

judicial, com vários processos de execução em seu desfavor. Vide ID 

13731583. Em resumo, o terceiro arrendatário não cumpriu a ordem 

judicial, confessou que está devendo muito, com “várias execuções em 

seu desfavor”, aparentemente dando calote nos próprios requeridos e 

consequentemente atingindo a autora, que se viu sem o depósito judicial, 

ordem esta que ele, o arrendatário, não respeitou, com potencial, na 

conjuntura por ele próprio traçada, de que pode não ter honrado a CPR 

vencida na qual a autora é anuente. O que, por conseguinte, onera o 

imóvel e afeta diretamente os interesses da autora, tendo em vista o objeto 

da demanda, de resolução contratual, que não se descarta pode ela ainda 

vir a ser obrigada a honrá-la. Isso justifica o pedido dela, sob risco de se 

ver sem nada, por conta de atitude do arrendatário, descumpridor de uma 

ordem judicial, com notícias trazidas pela autora de que ele a embromou 

tempo considerável com promessas vazias de que acataria a ordem do 

juízo, mas não o fez. Se nem a ordem do juízo ele acatou, nada garante 

que pagou ou pagará a CPR e o arrendamento devido, tanto que não 

pagou até o momento, com justificativas que informam possibilidade de 

conluio, já que os requeridos dificilmente se contentariam a não receber o 

arrendamento, sem notícias de que tenham adotados medidas para 

havê-lo, sendo que nenhuma das partes parece funcionar como Madre 

Teresa de Calcutá. Se não bastasse a conduta do arrendatário, é de 

conhecimento geral que a colheita do milho safrinha/2018 já está em 

adiantado curso na região, podendo ela se ver de mãos vazias e com 

dívidas nas costas. Deve ser levado em consideração que além de não 

obter o pagamento da área vendida, segundo sua tese, a autora deu o 

imóvel ainda em seu nome em garantia hipotecária por indicação dos 

requeridos em expressivo patamar de R$ 19.800.000,00. Como visto, de 

boa-fé ou ingenuidade, a autora permitiu gravames consideráveis – 

hipotecas e CPR – sem aparente retorno, sendo que dois dos requeridos 

afirmaram ter feito pagamento integral da compra e venda, mas deixando 

sem cobertura documental parcela de mais de seis milhões. Pode ser que 

tais pagamentos tenham ocorrido. Porém nesta análise perfunctória não foi 

constatado que de fato tenha ocorrido, a militar em favor do arresto 

pretendido. A medida se torna adequada ao caso, sob risco de prejuízos 

evidentes à parte autora, com probabilidade do seu direito alegado. Demais 

disso, ela indicou bens que caucionam eventuais prejuízos que possam 

ocasionar o cumprimento da referida medida. Caucionamento este 

reforçado pela restrição de alienação do fruto que ela pretende colher, 

autorizando este juízo que ela fique apenas como fiel depositária judicial. O 

que ameniza a situação dos requeridos e do arrendatário, sem olvidar que 

poderá ser autorizada, se assim requerer, a entregar quantidade do 

produto para o credor da CPR, conforme o direito que lhe assiste. Assim, é 

de rigor o deferimento do pedido, vez que presentes os requisitos do art. 

300 do Código de Processo Civil. Isto posto, hei por bem deferir 

parcialmente o pedido de arresto para autorizar apenas a colheita e a 

remoção do milho plantado sobre o imóvel sub judice, mas não sua venda, 
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devendo a autora funcionar como fiel depositária judicial até segunda 

ordem. De outro norte, chamo o feito à ordem, porque a r. decisão de ID 

10711245, contrariou norma de ordem pública ao dispensar a audiência de 

conciliação. Deve-se observar que a dispensa da referida audiência 

depende da manifestação expressa de ambas as partes acerca do 

desinteresse na composição consensual do conflito, o que não ocorreu, 

visto que apenas a parte autora manifestou o desejo da sua não 

realização na peça inaugural. Assim, a fim de evitar futura 

nulidade/cerceamento de defesa, designo audiência de conciliação para o 

dia 01 de agosto de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por este 

magistrado. A contestação apresentada, com reconvenção, tendo em 

vista o retorno do processo ao seu curso regular, terá análise oportuna, 

mesmo porque os demais requeridos ainda estão no prazo de defesa. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 25 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito. Jq

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001911-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTIVAL SANTANA SILVA (REQUERENTE)

JUCIMARA FERAREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL DE TAL (REQUERIDO)

JOSE JOAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001911-75.2018.8.11.0015. Autores: Rutival Santana Silva e 

Jucimara Ferareze. Réu: José João dos Santos e “Izabel de Tal”. Em que 

pesem as razões esposadas pelos autores, a simples declaração formal 

de que não possuem condições de pagar as custas processuais não é 

absoluta, podendo ser relativizada diante do caso concreto (nesse 

sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe 

Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar 

o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que o pedido dos autores foi 

embasado apenas em singelas declarações de hipossuficiência financeira 

(Docs. Id. 12203351/12203352), não havendo nos autos documento que 

comprovem a suas reais situações econômicas e/ou atuais rendimentos 

mensais. Além disso, em sede de anulatória de negócio jurídico c.c. 

reintegração de posse, é necessário, ao menos, determinar quem sejam 

os réus, ainda que não indicada sua qualificação e nomes completos. Nos 

termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará os nomes, 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de instrução no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu. In casu, os autores apenas qualificaram a ré 

como “Izabel de Tal” [sic], sendo que qualquer medida judicial contra 

pessoa indefinida torna-se ineficaz e sem controle algum, ressaltando-se, 

por oportuno, que o possuidor está resguardado pelo desforço imediato 

previsto no art. 1.210, § 1º, do Código Civil. Ademais, os autores não 

instruíram a petição inicial com cópia atualizada da matrícula do imóvel rural 

(sítio) “sub judice” (matrícula nº 6.765 do CRI local), documento esse 

imprescindível para análise do pedido liminar de reintegração de posse. 

Diante de todo o exposto, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF 

c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 319, II, 321, “caput”, do CPC e em 

observância às orientações da CGJ (ofícios circulares nº 

341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita formulado pelos autores, por não estar comprovada sua 

hipossuficiência financeira, facultando-lhes, em 15 (quinze) dias, 

complementarem a inicial com o comprovante de recolhimento das custas 

e taxas processuais, cópia atualizada da matrícula nº 6.765 do CRI local, e 

qualificação, características ou elementos que possibilitem ao menos a 

identificação da ré “Izabel de Tal” no cenário jurídico. Intimem-se. Sinop/MT, 

12 de abril de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002132-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON VITORIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1002132-58.2018.8.11.0015. Autor: Ilson Vitoriano. Ré: 

Banco Bradesco Financiamentos S/A. Em que pesem as razões 

esposadas pelo autor, a simples declaração formal de que não possui 

condições de pagar as custas processuais não é absoluta, podendo ser 

relativizada diante do caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp 

nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 

24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, 

LXXIV, da CF, uma vez que o pedido do autor foi embasado apenas em 

singelas alegações formuladas na própria petição inicial, não havendo nos 

autos documentos que comprovem a sua real situação econômica e/ou 

atual rendimento mensal. Diante de todo o exposto, com fundamento nos 

artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, 

“caput”, do CPC e em observância às orientações da CGJ (ofícios 

circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, por não estar 

comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 

(quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de recolhimento 

das custas e taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 12 de abril de 

2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009194-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE LEAO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO)

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

 

Cumprimento de sentença nº 1009194-86.2017.8.11.0015. Exequente: 

Donizete Leão Costa. Executados: Ympactus Comercial S/A, Carlos 

Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril. Cuida-se 

de cumprimento de sentença ajuizado por Donizete Leão Costa em face de 

Ympactus Comercial S/A (Telexfree), Carlos Roberto Costa, Carlos 

Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril. Compulsando os autos, 

dessume-se que a petição inicial está incompleta, constando somente o 

endereçamento à uma das varas cíveis locais, qualificação das partes, e 

parte da fundamentação do pedido de assistência judiciária gratuita. A 

propósito, verifica-se que o pedido de AJG do exequente está subsidiado 

tão somente por singela declaração de pobreza, insuficiente para 

comprovar a alegada condição, conforme entendimento jurisprudencial 

dominante fundamentado no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal 

(nesse sentido, STJ: REsp 1701406, Relatora: Ministra Regina Helena 

Costa, p. 23.11.2017). Assim, em observância ao disposto nos arts. 5º 

LXXIV, da CF c.c. 98, "caput" e 321 do CPC, faculto ao exequente, em 15 

(quinze dias), complementar a inicial com o remanescente da petição e, 

documentos comprobatórios da alegada condição de hipossuficiência 

econômica. Intime-se. Sinop/MT, 12 de abril de 2018. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009696-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo nº 1009696-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VILMA BISPO 

DOS SANTOS . REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A . Vilma Bispo 

dos Santos ajuizou “ação para liquidação de sentença pelo procedimento 
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comum” contra Ympactus Comercial Ltda., requerendo, cumulativamente à 

gratuidade de justiça, a liquidação e o cumprimento individualizado da 

sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível da comarca de Rio 

Branco/AC nos autos da ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

onde foi declarada a nulidade de todos os contratos celebrados entre a 

executada e os seus divulgadores com o restabelecimento das partes ao 

“status quo ante”, devendo a empresa, para tanto, ressarcir o prejuízo 

sofrido por aqueles que investiram determinada quantia para atuar como 

propagadores da sua atividade comercial mediante bonificações 

periódicas, mas, em virtude do bloqueio dos bens e das atividades da 

empresa determinado nos autos da medida cautelar inominada nº 

0005669-76.2013.8.01.0001 e ratificado na ação coletiva, auferiram lucro 

inferior ao valor investido. Quanto ao pedido de assistência judiciária 

gratuita, conforme disposto no artigo 5º, LXXIV, da CF, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”, sendo que a simples declaração formal de não possuir 

condições de pagar as custas processuais não é absoluta, devendo ser 

analisada diante do caso concreto (nesse sentido, STJ: REsp 1701406, 

Relatora: Ministra Regina Helena Costa, p. 23.11.2017). Na hipótese, 

considerando que a declaração de imposto de renda apresentada pela 

autora (Doc. Id. 9443664) contém informações inconsistentes e os demais 

elementos dos autos denotarem perfil incompatível com a condição de 

hipossuficiente, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 

Além disso, sem embargo do disposto no item “b.8” da sentença proferida 

nos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, nos 

termos do artigo 509, § 2º do CPC, “quando a apuração do valor depender 

apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o 

cumprimento da sentença”, sem necessidade de prévia liquidação. Diante 

de todo o exposto com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, 

caput (a “contrario sensu”), 321, caput, do CPC, e, em observância às 

orientações da CGJ (ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 

708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita 

formulados pela autora, facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, complementar 

a inicial com a apresentação dos comprovantes de recolhimento das 

custas e taxas processuais, e adequando os pedidos ao rito próprio do 

cumprimento de sentença. Intimem-se. Sinop/MT, 12 de abril de 2018 Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012524-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MARTINI PEDRAZZANI (EXECUTADO)

 

Certifico que procedi à juntada do AR Remessa Local nº 338486, sem o 

seu devido recebimento, e segundo a EBCT ( mudou-se ).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002407-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ODA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

Processo nº 1002407-07.2018.8.11.0015. Autor: Rafael Oda. Ré: Unimed 

Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer ajuizada em 29.3.2018 através do sistema 

informatizado “PJe”, na qual o autor aduz, em síntese, que: “Do total de 

habitantes da área de abrangência da requerida, indicada no artigo 1º do 

Regimento interno (doc. anexo), considerando a média estadual de 15% 

de taxa de cobertura, estima-se que aproximadamente 133.624 pessoas 

possuem algum plano de saúde complementar. Considerando o total de 

usuários de planos de saúde complementar na referida área de 

abrangência, denota-se que dentre as dezenas de operadoras à 

disposição dos consumidores, a requerida, isoladamente, responde por 

aproximadamente 41% do mercado. Tudo isso se expõe para demonstrar 

a expressividade e relevância da requerida no segmento de planos de 

saúde e sua liderança isolada em número de vidas. Essa notória situação 

de domínio absoluto do mercado regional pela Unimed Norte de Mato 

Grosso, implica em exponencial redução do número de atendimentos 

particulares realizados pelo autor em seu consultório, o que compromete a 

manutenção de sua atividade econômica e, por conseguinte, sua 

subsistência e de sua família. Diante dessa realidade, manifestando 

concordância com os termos do Estatuto e do Regimento Interno da 

cooperativa, o autor postulou junto a Demandada sua admissão como 

cooperado/credenciado, apresentando, para tanto, todos os documentos 

elencados no artigo 8º do Regimento Interno (doc. anexo). Em 01 de 

setembro de 2017, sobreveio a negativa da ré, sob o argumento de que o 

indeferimento da solicitação de cooperação/credenciamento prende-se a 

falta de demanda local: (...) Inconformado, o autor ainda protocolou pedido 

de reconsideração, obtendo resposta através do Ofício 

DIR/COR/708/2017, em 30.10.2017, mantendo o indeferimento por falta de 

demanda (doc. anexo). Em que pese as razões apresentadas pela 

requerida para indeferir o pedido de admissão como 

cooperado/credenciado, a negativa levada à efeito não se mostra 

razoável, além de contrariar o próprio Regimento Interno e o Estatuto da 

cooperativa, afronta ainda as diretrizes legais estabelecidas e os 

princípios que regem as cooperativas, conforme a seguir delineado” [sic]. 

Em razão disso, “requer-se de Vossa Excelência, digne-se em receber a 

presente inicial em todos os seus termos e fundamentos, deferindo a 

tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida admita o 

autor como cooperado/credenciado, para atendimento aos beneficiários 

da UNIMED na especialidade de ortopedia/traumatologia, na praça de 

Sinop” [sic, Doc. Id. 12472658]. A inicial veio instruída com procuração, 

cópia digitalizada dos documentos pessoais do autor (Docs. Id. 

12472665/12472679), diplomas, certidões, currículo e certificados (Doc. 

Id. 12472688), Estatuto Social e Regimento Interno da ré (Doc. Id. 

12472718/12472716), negativa de credenciamento do autor pela ré (Doc. 

Id. 12472720), relação de beneficiários de planos de saúde da Unimed 

Norte do Mato Grosso referente aos períodos de dezembro/2014 a 

dezembro/2017 (Docs. Id. 12472728/12472737), relatório “população área 

abrangência da ré” (Doc. Id. 12472744) e comprovante de recolhimento 

das custas e taxas processuais (Docs. Id. 12486750/12486760). É a 

síntese necessária. Decido. A Lei nº 5.764/1971, dentre outras 

providências, define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o 

regime jurídico das sociedades cooperativas, dispondo, in verbis: “Art. 4º 

As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas 

para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais 

sociedades pelas seguintes características: I - adesão voluntária, com 

número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de 

prestação de serviços; II - variabilidade do capital social representado por 

quotas-partes; III - limitação do número de quotas-partes do capital para 

cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de 

proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos 

objetivos sociais; IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a 

terceiros, estranhos à sociedade; V - singularidade de voto, podendo as 

cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com 

exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da 

proporcionalidade; VI - quorum para o funcionamento e deliberação da 

Assembléia Geral baseado no número de associados e não no capital; VII 

- retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 

operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da 

Assembléia Geral; VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de 

Assistência Técnica Educacional e Social; IX - neutralidade política e 

indiscriminação religiosa, racial e social; X - prestação de assistência aos 

associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da 

cooperativa; XI - área de admissão de associados limitada às 

possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. 

(...) Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem 

utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos 

propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto, 

ressalvado o disposto no artigo 4º, item I, desta Lei” [sic]. Portanto, 

infere-se do disposto no art. 29 da referida lei que, salvo a hipótese de 
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impossibilidade técnica (art. 4º, I, da mesma lei), é livre o ingresso nas 

cooperativas por profissionais da saúde, bastando, para tanto, o 

preenchimento das condições estabelecidas no estatuto da cooperativa. 

Ainda, segundo o regimento interno da ré Unimed Norte do Mato Grosso 

Cooperativa de Trabalho Médico (mais precisamente, arts. 7º e 8º), 

poderão associar-se à referida cooperativa todos os médicos 

regularmente inscritos no CRM/MT que concordem com o Estatuto, 

Regimento Interno e apresentem-se ao Conselho de Administração, à 

Comissão Técnica e/ou Comitê de Especialidades, finalizando pela 

Comissão Permanente de Cooperação com a documentação elencada no 

art. 8º do referido RI, senão vejamos: “Art. 7º – Poderão associar-se a 

Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, todos os 

médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Mato Grosso – CRM/MT, que, tendo livre disposição de sua 

pessoa e bens, concordem com o presente Estatuto e Regimento Interno. 

Art. 8º – Para o processo de admissão de cooperado/credenciado o 

médico deverá apresentar-se ao Conselho de Administração, à Comissão 

Técnica e/ou Comitê de Especialidades, finalizando pela Comissão 

Permanente de Cooperação com as seguintes documentações, cujas 

cópias devem ser autenticadas: 1. Proposta, requerimento assinado por 

três cooperados definitivos, sendo no mínimo um da mesma especialidade 

(formulário próprio); 2. Ficha cadastral do proponente (formulário próprio) 

3. Termo de ciência do Estatuto e do Regimento interno da Cooperativa 

(formulário próprio) (reconhecer firma); 4. Declaração de Dependentes 

(formulário próprio); 5. Questionário sobre cooperativismo (formulário 

próprio); 6. Fotocópias autenticadas dos seguintes documentos pessoais: 

a) Diploma de Médico; b) Cédula de Inscrição no CRM/MT c) Comprovante 

de registro de especialidade junto ao CRM/MT; d) CPF; e) Certidão de 

casamento (quando for o caso); f) Certidão de Nascimento – filhos 

(quando for o caso); g) Cédula de Identidade; 7. Curriculum Vitae; 8. 

Documento de Inscrição de contribuinte no INSS; 9. Comprovante de 

inscrição e quitação do ISSQN junto a Pref. Municipal; 10. Declaração que 

não pertence a grupos de medicina Mercantilista, e nem a prática (de 

próprio punho); 11. Termo de Compromisso e que não pertencerá a grupos 

Medicina Mercantilista (formulário próprio) (reconhecer firma); 12. 

Comprovante de inclusão a associação médica local, regional ou nacional 

(opcional); 13. Certidão negativa de todos os CRM’s em que já fora 

registrado; 14. Certidão negativa do Fisco 15. Registro do CNES – 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde; 16. Certidão negativa 

civil e criminal do fórum distribuidor da última residência; 17. Carta de 

recomendação da Unimed de origem (quando for o caso); 18. Carta de 

recomendação da Associação Médica de origem (quando for o caso); 19. 

Duas fotos 3x4; 20. Participar de curso de cooperativismo oferecido pela 

Unimed Norte do MT; 21. Comprovante de residência no município para 

onde pretende a cooperação” [sic, Doc. Id. 12472718]. Pois bem. Com 

relação à tutela de urgência pleiteada, consta que o autor, em data não 

especificada nos autos, formulou solicitação de credenciamento junto à 

Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, porém, o 

pedido foi indeferido, restando consignado pelo Conselho de 

Administração da ré que “o indeferimento atual prende-se a falta de 

demanda local neste momento, conforme mencionado na 

DIRCOR/455/2017, datada em 01 de setembro último” [sic, Doc. Id. 

12472658]. Verifica-se, portanto, que a negativa apresentada pela ré não 

guarda qualquer relação com a impossibilidade técnica de prestação de 

serviços médicos pelo autor (art. 4º, I, da Lei nº 5.764/1971) ou alguma 

inconsistência com a documentação apresentada por ele em atendimento 

ao art. 8º do “Regimento Interno Unimed Norte do Mato Grosso [sic, f. 

12472718], sendo o pedido de credenciamento indeferido por “falta de 

demanda local neste momento” [sic, Doc. Id. 12472658]. Acerca do 

credenciamento de novo associado à cooperativa, insta salientar que, 

segundo os princípios da ação voluntária e da “porta aberta”, não podem 

existir restrições arbitrárias e discriminatórias ao livre credenciamento de 

novo profissional da saúde na cooperativa de planos de saúde. Pelo 

contrário, em seu “site” [1], a própria ré consigna a “adesão voluntária e 

livre” como princípio norteador das cooperativas: “PRINCÍPIOS DO 

COOPERATIVISMO. Os princípios que devem nortear qualquer cooperativa 

no mundo são: Adesão voluntária e livre - As cooperativas são 

organizações voluntárias, abertas à qualquer pessoa apta a utilizar os 

seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem 

discriminação de sexo, classe, política e religião” [sic, g. n.]. Além disso, 

até a regra limitativa (art. 4º, I, da Lei nº 5.764/1971) da impossibilidade 

técnica da prestação de serviços deve ser interpretada segundo a 

natureza da cooperativa de planos de saúde, por tratar-se de um 

empreendimento que possibilita o acesso dos cidadãos com rendimento 

mensal mais modesto à prestação de serviços médicos e hospitalares de 

maior variedade e melhor qualidade, promovendo a inclusão social. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do TJCE, in verbis: “CIVIL. 

APELAÇÃO. AGRAVO DA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

(UNIMED). INGRESSO DE NOVOS ASSOCIADOS. RECUSA. SUFICIÊNCIA 

NUMÉRICA DE MEMBROS ATUANTES NA REGIÃO. IMPOSSIBILIDADE 

TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AFFECTIO SOCIETATIS. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. MERA INCONVENIÊNCIA PARA OS COOPERADOS. 

PRINCÍPIO DA PORTA ABERTA (LIVRE ADESÃO). INCIDÊNCIA. 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1- O ingresso nas cooperativas é livre a 

todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde 

que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições 

estabelecidas no estatuto, sendo, em regra, ilimitado o número de 

associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços (arts. 

4º, I, e 29 da Lei nº 5.764/1971), incidindo na espécie o princípio da livre 

adesão voluntária, do qual é consectário o princípio da porta aberta, 

segundo o qual não podem existir restrições arbitrárias e discriminatórias 

à livre entrada de novo membro na cooperativa, devendo a regra limitativa 

da impossibilidade técnica de prestação de serviços ser interpretada 

segundo a natureza dessa sociedade, mesmo porque não visa o lucro, 

além de ser um empreendimento que possibilita o acesso ao mercado de 

trabalhadores com pequena economia, promovendo, portanto, a inclusão 

social. Precedentes do STJ. 2 – A lei não exige como condição de 

admissão de pessoas no cooperativismo o consentimento dos demais 

sócios (affectio societatis), isto é, o elemento subjetivo característico e 

impulsionador da sociedade, relacionado à convergência de interesses de 

seus sócios para alcançar o objeto definido no contrato social. 3- Os 

recorridos comprovaram estar devidamente habilitados ao exercício da 

medicina, inclusive nas especialidades da cirurgia geral e da clínica 

médica. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar 

nos fólios em que consiste a alegada "impossibilidade técnica de 

prestação de serviços", ou que os recorridos não preenchem as 

condições estabelecidas no Estatuto (art. 333, II, CPC). 4- Agravo 

desprovido” [sic, g. n.] – TJCE: AI nº 0666239-92.2000.8.06.0001, Relator: 

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, 1ª Câmara Cível, j. 25.01.2016, p. 

26.01.2016. Destarte, verifica-se que assiste razão ao autor quanto à 

ilegitimidade de embasamento da negativa apresentada pela cooperativa ré 

ao seu pedido de credenciamento, restando caracterizada a 

verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial (CPC 300, 

“caput”). Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC 300, “caput”, “in fine”) se consubstancia no fato de que a 

impossibilidade de prestação de serviços médicos através de convênio 

com a cooperativa ré ocasiona prejuízos diários ao autor, restringindo-o 

apenas aos pacientes com consultas mediante custeio particular. Não 

obstante, oportuno salientar que “in casu”, não cabe ao Poder Judiciário 

analisar o teor da documentação apresentada pelo autor em atendimento 

ao art. 8º do Regimento Interno da ré, tampouco se ele possui aptidão 

técnica para credenciamento à cooperativa. Ao contrário, por ora, 

compete ao juízo apenas aferir a legalidade da recusa administrativa 

apresentada pela cooperativa de trabalho médico, revelando-se 

precipitada e inoportuna a decisão judicial no sentido de “determinar que a 

requerida admita o autor como cooperado/credenciado, para atendimento 

aos beneficiários da Unimed na especialidade de Ortopedia/Traumatologia, 

na praça de Sinop” [sic]. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 

300, “caput”, do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada na 

inicial e determino à ré Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de 

Trabalho Médico não indeferir os pedidos de credenciamento à 

cooperativa de trabalho médico formulados pelo autor, com fundamento 

em “falta de demanda local neste momento” [sic, Doc. Id. 12472658] ou 

outra justificativa que não guarde relação com critérios previstos no art. 

4º, I, da Lei nº 5.764/1971 e arts. 7º e 8º do “Regimento Interno Unimed 

Norte do Mato Grosso” [sic – Doc. Id. 12472718], sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 200 (duzentos) salários 

mínimos. Concomitantemente, determino a citação da ré para os termo da 

ação e, em prosseguimento, à luz do disposto no art. 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para 24.7.2018 (terça-feira), às 15h00min, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º 

e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do 
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Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 

pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de 

Justiça (protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, a audiência será realizada pelo conciliador 

Jonas Edu Gruen, no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48). Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 12 de abril de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] 

www.unimed279.com.br; no campo “Quem Somos” à “Cooperativa”.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001639-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORANE CALCADOS E CONFECCOES LTDA (REQUERENTE)

DORANE CALCADOS E CONFECCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001639-81.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de preclusão, em conformidade com os artigos 350 e 351 

do Código de Processo Civil. 2. No mais, permaneçam os autos na 

Secretaria até a realização da audiência de conciliação designada na 

decisão de ID 12647719 - Pág. 9. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de 

junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189552 Nr: 10926-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO 

FILHO, FELICIO ROMANO COCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705/RS, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento dos mandados de citação, no 

bairro Jardim Maringá II e Jardim Maringá I, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência/guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 293260 Nr: 4226-30.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO MARINGÁ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIELLI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA L. LACHOWSKI 

MOREIRA - OAB:57.621-PR, LEONARDO CESAR DE AGOSTINI - 

OAB:36.020-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB/11.109-B

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154138 Nr: 2120-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA ATIBAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ALEXANDRE RIEPE, MARIA ALINY 

VALERIANO LISBOA RIEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - 

OAB:7587-A MT, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - OAB:MT 7.587-A

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) Thales Demarchi da Silva 

que, retirou estes autos em CARGA RÁPIDA a devolver imediatamente na 

Secretaria, nos termos do artigo 363 da CNGC/MT – “... § 3º A devolução 

do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 363 da CNGC, 

deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense em que houve 

a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de 

extração de cópias, sem prejuízo das providências definidas no art. 234, 

do CPC.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192331 Nr: 14001-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIELLI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MARINGÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22629/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012, 

CLOVIS BARROS BOTELHO NETO - OAB:32840/PR, MARCELO DOS 

SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro os pedidos de fls. 212/213. Expeça-se o necessário.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183367 Nr: 4387-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUZE DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487 OAB/SP, MAURÍCIO CORRÊA - 

OAB:222.181/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222
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 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse: Efetuado o 

pagamento do débito bem como fosse apresentado impugnação à 

execução (intimado às fls. 372). Ante o exposto, autorizada pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, intimo o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 242270 Nr: 13550-15.2015.811.0015

 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: SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUCOMPANY COMERCIO DE ESQUADRIAS 

LTDA - ME, VAGNER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:7191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Apesar das razões esposadas pela autora em 15.3.2016 (f. 33), 

conforme cediço, a citação por edital só é admitida após o esgotamento 

das tentativas de citação pessoal, o que não se verifica no presente caso.

Por isso, indefiro o pedido de citação por edital formulado pela autora em 

15.3.2016 (f. 33) e determino a tentativa de citação pessoal dos réus para 

pagamento, nos termos do artigo 701 do NCPC, nos seus possíveis 

endereços obtidos junto aos cadastros de órgãos públicos e instituições 

financeiras à disposição do juízo.

Acaso a nova tentativa de citação reste frustrada, cite-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC.

Caso os réus, devidamente citados por edital, não ofereçam embargos, 

desde já, com fundamento no artigo 72, II, do CPC, nomeio-lhes curador 

especial um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que deverá 

ser intimado para o seu mister, observando-se o disposto no artigo 5º da 

LCE nº 146/2003.

Com a resposta, nos termos do artigo 702, § 5º, do NCPC, delibero ouvir a 

autora em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7472 Nr: 723-36.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYPOLDO SCHMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO JOSE 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 723-36.1996.811.0015, Protocolo 

7472, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006172-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006172-83.2018.8.11.0015. AUTOR: MARCIO 

CLAUDIOMAR WEBER RÉU: LUIZ CARLOS FERREIRA GAMEIRO Vistos, 

etc... Compulsando os autos, verifico que Autor 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 Autor comprovar que não 

possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte. (AI 28497/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016). Diante disso, intime-se o Autor para, no 

prazo de 15 dias, emende a inicial, comprovando sua hipossufiência, sob 

pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005787-38.2018.8.11.0015

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:

RAQUEL ALMEIDA BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005787-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAQUEL 

ALMEIDA BARRETO Vistos, etc... Intime-se o Autor, para que traga aos 

autos documento que comprove a mora da Ré, nos termos do § 2º do art. 

2º do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que a notificação extrajudicial 

retornou pelo motivo “Destinatário não retirou objeto na Unidade dos 

Correios”, ID. 13554352. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005802-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM BRANDAO BLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005802-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EMERSOM BRANDAO BLOS Vistos, etc... 

Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais 

vinculadas ao presente feito na forma como determinada no Provimento 

22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e 

parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005757-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)
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RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS NARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005757-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS NARDI Vistos, etc... Intime-se a Autora 

para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos o contrato social da 

empresa AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 312166 Nr: 15876-74.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE VERDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, RENATO DAVID PRANTE, 

REONILDE DANIEL PRANTE, LUCIANE PRANTE CHIARELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591/MT

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifico que o processo de origem nº 

2249-16.2003.811.0040, em trâmite a Comarca de Sorriso/MT, é uma ação 

de cumprimento de sentença, contudo, a presente missiva tem por 

finalidade a citação dos executados para que no prazo de três dias 

efetuem o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, 

podendo, no prazo de 15 dias, oferecerem embargos à execução, em total 

dissonância com o despacho proferido pelo M.M juiz deprecante.

Diante disso, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as 

devidas baixas, observadas as formalidades legais.

 Às Providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 321106 Nr: 3808-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJS TRANSPORTES LTDA, MANOEL JOSE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO 

- OAB:MT/11276, SORAIDE CASTRO - OAB:OAB/MT. 7.106

 Vistos, etc.

O laudo médico de fls., apenas e tão somente comprova que o requerido 

possui artrose na coluna cervical e joelhos, sem condições para viagens 

aéreas e terrestres, com perda funcional e necessidade de auxílio de 

andador.

Desta feita, considerando que este Fórum da Comarca de Sinop possui 

rampa de acesso e cadeiras de rodas para os jurisdicionados portadores 

de necessidades especiais, deve o mesmo comparecer ao ato, sob pena 

de confissão quanto à matéria de fato.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108680 Nr: 1007-87.2009.811.0015

 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: FERNANDO RAFAEL CANCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a presente demanda, para condenar a Ré, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros a 

partir da citação (inaplicável a Súmula 54 do STJ), bem como para 

DECLARAR quitado o contrato (Contrato nº 73172613) celebrado entre as 

partes.Por fim, nos termo do artigo 85, § 2º, do CPC, CONDENO a Ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 

21 de junho de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 131848 Nr: 11064-33.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS CAMPOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELEN MARQUES SOUTO - OAB:73109/RJ, EURICO DE 

JESUS TELES NETO - OAB:121935/RJ

 Intimar o advogado da requerida Dr. ALEXANDRE MIRANDA LIMA do teor 

da sentença de fls. 178/189, conforme dispositivo legal abaixo transcrito.

SENTENÇA/DISPOSITIVO: Diante do exposto, CONFIRMO A LIMINAR 

anteriormente concedida às fls. 115/117, e nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do 

Autor, para DECLARAR inexistente o débito referente ao contrato de nº 

504.255.974-0, da linha de nº (66) 3532-3749 (fls. 32/36), assim como o 

débito referente ao contrato de nº 504.256.020-0, da linha de nº (66) 

3532-7033, dos meses julho e agosto de 2010 (fls. 24/27), ainda, 

CONDENO a Ré, a título de indenização pelos danos morais, ao pagamento 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da 

Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual. Por ter o Autor sucumbindo na parte mínima 

de seus pedidos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, 

CONDENO a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. DETERMINO que a Ré 

cancele as linhas telefônicas de números (66) 3532-3749 – contrato nº 

504.255.974.0 – e (66) 3532-7033 – contrato 504.256.020-0, bem como 

para que refaça os cálculos das faturas correspondentes aos meses de 

julho e agosto de 2010, da linha telefônica de nº (66) 3532-7033, excluindo 

a cobrança da “ASS OI VELOX RES 2M” e serviços a ela 

correspondentes, gerando novas faturas com a cobrança apenas e tão 

somente do que foi contratado pelo Autor, sem juros e correção 

monetária. Com os novos cálculos, deve a Ré, dar prazo razoável, e 

intimar o Autor para efetuar o pagamento. Em tempo, defiro o pedido de 

retificação do polo passivo feito pela Ré (fls. 152/153), e determino as 

devidas retificações na Distribuição, Registro e Autuação, para fazer 

constar no polo passivo “OI S/A”. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação 

dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 
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fase. P.R.I.C. Sinop, 29 de maio de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275210 Nr: 13233-80.2016.811.0015

 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: ANA PAULA MANFRIN BENATTI ANTONIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCA MOBILIÁRIO CONTEMPORÂNEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434, ROGERIO JOSE MASSOCCO - OAB:

 Intimar a advogada da autora Dra. ALINE MANFRIN BENATTI para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de constatação, no 

bairro Jardim Maringá, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 313751 Nr: 16842-37.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACULDADE CAMPO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA ADELINA SILVEIRA SCHWANKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MARIOTTI NUNES - 

OAB:OAB/PR 50.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. ANDREIA MARIOTTI NUNES para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, no 

bairro Setor Comercial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 273245 Nr: 11802-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINO KOCZINSKI - ESPOLIO, SALETE 

BACHMANN KOCZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O, SONIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:MT/3.524 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Intimar a advogada do autor Dra. SONIA MARIA ALVES SANTOS e do 

requerido Dr. EDUARDO MARQUES CHAGAS para que no prazo de quinze 

(15) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes nos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150990 Nr: 12112-27.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Intimar o advogado da devedora Dr. CLAUDIO STABILE RIBEIRO para que 

no prazo de quinze dias cumpra a obrigação, na forma como requerido na 

petição de fls. 488/491, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 200045 Nr: 2712-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 

02 (duas) diligências complementares, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de penhora, remoção e avaliação, no bairro Jardim Imperial, 

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.: 206779 Nr: 8407-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA. (CASA DOMINGOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISO & LISO LTDA ME ( SUPERMERCADO 

AMAZONAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10986/O, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:MS/5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a douta advogada do autor Dra. DANIELLE TAQUES LEITE para que 

no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Várzea Grande - MT, 

com a finalidade de proceder a penhora e avaliação, sendo que referidas 

guias encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013446-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI JOAO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1013446-35.2017.8.11.0015. AUTOR: TONY ATACADO 

E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA RÉU: NERI JOAO SILVA 

Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito que Tony 

Atacado e Distribuidora de Secos e Molhados Ltda move contra Neri Joao 

da Silva em razão de uma dívida de R$ 15.987,52, oriunda de quatro 

cheques inadimplidos. Alega que tentou receber por diversas formas, no 

entanto não obteve êxito, razão pela qual requer a tutela de urgência a fim 

de arrestar bens do devedor, uma vez que ele possui alto endividamento, 

conforme extrato do SERASA. É o relato do necessário. DECIDO. 

Conforme se depreende dos documentos ID 11073758, as cártulas que 

embasam a presente ação foram emitidas pelo requerido em janeiro e 

fevereiro de 2017, e possuíam vencimento entre fevereiro e abril do 

referido ano, no entanto a autora somente ingressou com a ação em 

11.12.2017, não havendo que se falar em urgência. Ademais, o extrato do 

SERASA ID 11073771 demonstra que o requerido possui apenas duas 

dívidas além desta ora em cobrança. Uma no valor de R$ 640,00, referente 

a dois cheques e outra cuja parcela mensal é de R$ 550,69, ambas 

perante o Banco Sicredi. Desta forma, uma vez ausentes os requisitos 

exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida, indefiro o 

pedido de tutela de urgência requerido na inicial. Cite-se o réu para 

integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

15/08/2018, às 14:00 horas, a qual será realizada na sala 40 ou 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que 

observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de 

uma sessão de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do 

prazo de dois meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a 

(s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo 

acordo, os réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004114-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS POPIA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004114-10.2018.8.11.0015. AUTOR: V S INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP RÉU: DOUGLAS POPIA - ME Vistos 

etc... V.S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP ajuizou ação 

monitória em face de DOUGLAS POPIA – ME. Alegou a Autora ser credora 

do Réu do valor de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais), representada 

pelo cheque nº 000115, emitido em 12 de setembro de 2009, ID. 12707835. 

Afirmou que a cártula foi apresentada na data aprazada, porém devolvida 

por falta de provisão de fundos, sendo que o valor atualizado do total da 

dívida é de R$ 13.551,54 (treze mil, quinhentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e quatro centavos). Destacou que tentou por varias vezes 

resolver de forma amigável, sendo que todas infrutíferas, razão pela 

busca a tutela deste juízo. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação 

monitória ajuizada por V.S Indústria e Comércio de Madeiras Ltda -Epp em 

face de Douglas Popia – Me. O artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil 

dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular, entendimento este 

reconhecido pela jurisprudência já pacificada no STJ. O STJ trilhou o 

caminho de que o credor munido de título executivo não está proibido de 

ajuizar ação monitória para a cobrança da dívida, não obstante também o 

pudesse fazer pela via do processo de execução, isto pela simples razão 

de que a escolha pela ação de conhecimento ou monitória não traz 

qualquer prejuízo ao réu ou executado. Partindo dessa premissa, o STJ 

caminhou de que o prazo de cinco anos, por evidente, deve ter por termo 

o dia do vencimento do título e inicia-se a contagem do prazo prescricional 

de 5 anos no dia seguinte ao do vencimento (REsp 1.367.362-DF). Essa 

matéria, inclusive, já se encontra sumulada pelo STJ, verbis: “Súmula 

503-STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente 

de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à 

data de emissão estampada na cártula.” Os Tribunais deste país seguem 

esse entendimento, conforme os arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO - 

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA - AÇÃO EXTINTA COM BASE NO ART.487, II DO CPC - 

PRAZO QUINQUENAL (ART.206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL) - TERMO INICIAL 

- DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O prazo para ajuizamento de ação monitória baseada em 

cheque sem força executiva é de cinco anos da data da emissão do título, 

nos termos do art. 206, § 5º, do Código Civil.Eventual notificação 

extrajudicial, ou "medidas de cobrança" não constituem documento hábil a 

interromper ou suspender a prescrição da pretensão autoral, porque não 

implica reconhecimento da dívida pelo suposto devedor. (Ap 125731/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTA AO DA DATA 

DE EMISSÃO. SÚMULA Nº 503 STJ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 

SENTENÇA MANTIDA. O prazo de prescrição da ação monitória, que visa 

ao recebimento de crédito constante de cheque prescrito, é de 5 anos, 

conforme estatuído no art. 206, §5º, inciso I, do novo Código Civil. Tal 

prazo, de acordo com a Súmula nº 503, do STJ, inicia-se no dia seguinte à 

data de emissão estampada na cártula. Sentença mantida. (TJMG; APCV 

1.0024.10.093276-3/002; Rel. Des. Paulo Mendes Álvares; Julg. 

09/10/2014; DJEMG 20/10/2014) Ora, o cheque foi emitido em 12.09.2009, 

isto é, o prazo de cinco anos para propositura da presente monitória 

expirou-se em 12.09.2014, art. 132, § 3º do Código Civil, contudo, a 

presente ação só foi ajuizada em data de 13.04.2018, ou seja, após o 

prazo prescricional de cinco anos. Por essas razões, reconheço a 

ocorrência da prescrição, e consequentemente julgo improcedente 

liminarmente os pedidos, nos termos dos artigos 332, § 1º do CPC. Custas 

pela Autora. Sem honorários, eis que não houve a triagulação processual. 

Com o trânsito em julgado, observe a Srª Escrivã o disposto no § 2º do art. 

332 do CPC e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-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)

 

INTIMAÇÃO dos AUTORES para em cinco dias manifestarem, tendo em 

vista que as cartas de citação foram devolvidas. Sinop-MT, 24 de junho de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010649-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

MARCELA VIRGINIA THOMAZ OAB - PR0018095A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ BARTH (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 567 de 719



correspondência foi devolvida. Sinop-MT, 24 de junho de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005227-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA PEREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

correspondência foi devolvida. Sinop-MT, 24 de junho de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006706-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO BARZAGUI (EMBARGANTE)

MARISTELA SEIDEL BARZAGUI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - 644.996.850-87 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO das PARTES da decisão (ID 12744412), que segue abaixo 

transcrita: "Os embargantes, nos Ids 12272300/12272432, ofertaram em 

caução 10.000 (dez mil) sacas de milho de 60 kg cada, a fim de garantir a 

integralidade da execução, tendo em vista que o Agravo de Instrumento nº 

1007590-23.2017.8.11.0000, interposto contra a decisão que indeferiu o 

efeito suspensivo foi desprovido, ante a insuficiência da garantia do Juízo. 

Assim, aduzindo preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1º, 

do CPC, pugnam pela concessão do efeito suspensivo aos embargos. 

DECIDO: Inicialmente, verifico que se trata de pedido de reconsideração da 

decisão do Id 8695350, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo 

aos embargos à execução, ante a ausência de probabilidade do direito 

dos embargantes, bem como ausência de garantia, na execução, por 

penhora e, nos presentes embargos, por caução. No ponto, verifico que 

não merece acolhimento o pedido dos embargantes, uma vez que o efeito 

suspensivo não foi concedido somente em razão da ausência de garantia 

do juízo, mas também em razão da ausência de relevância da 

fundamentação, já que os argumentos dos embargos dependem de 

dilação probatória, conforme exaustivamente descrito na decisão 

agravada. Ademais, verifico que o recurso de Agravo de Instrumento nº 

1007590-23.2017.8.11.0000 foi desprovido, não somente em razão da 

ausência de garantia do juízo, mas também da ausência de probabilidade 

do direito, ante a discussão do cumprimento da obrigação. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido dos embargantes. Especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005769-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do AUTOR de que foi cadastrado o parcelamento das custas 

processuais no site do TJ/MT, conforme ID 13841360. Sinop-MT, 25 de 

junho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

REIKER RESENDE REIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da AUTORA e da requerida REIKER RESENDE REIS para em 

quinze dias impugnarem a contestação da denunciada à lide. Sinop-MT, 25 

de junho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188871 Nr: 10174-89.2013.811.0015

 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: BRENNO SAMUEL SILVA ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL RECON, SOBRE 

RODAS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT, MÔNICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - 

OAB:MT-8789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG

 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. 118 a 121.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167070 Nr: 1911-05.2012.811.0015

 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: EDSON MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA 

RODRIGUES, GLEICE MATOS MARONEZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDO, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 294 a 313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189955 Nr: 11400-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANI APARECIDO RODRIGUES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO, GP2 - COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA - ME, PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para em quinze dias impugnar a contestação de 

fls. 130/131, bem como para especificar as provas que prentede produzir, 

além das já constante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193387 Nr: 15150-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Z. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SANTA CLARA, JVP - FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 186 a 189 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA e a requerida FAZENDA SANTA 

CLARA para manifestar em cinco dias sobre referidos embargos de 

declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258275 Nr: 2669-42.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 186/187 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte REQUERIDA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 89612 Nr: 6958-33.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Tendo em vista que na intimação anteriormente expedida não constou o 

atual advogado do executado, Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, INTIMO-O dos 

despachos abaixo transcritos :

Decisão de fls. 449/450:"Cuida-se de Embargos à Execução em fase de 

cumprimento de sentença em que o executado, devidamente intimado para 

o pagamento do débito exequendo (fls. 444), satisfez a obrigação, 

depositando o valor da condenação, conforme comprovante de 

pagamento de fls. 445-verso.Manifesta o exequente, às fls. 446/447, 

alegando que o executado efetuou o pagamento fora do prazo previsto no 

artigo 523, do CPC/2015, o qual deverá ser acrescido 10% de honorários. 

Pugnou, ao final pela penhora on line em contas bancárias do executado, 

no montante de R$ 4.450,75 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e 

setenta e cinco centavos).DECIDO.Verifico prosperar as alegações do 

exequente, notadamente na aplicação da multa do artigo 523, do CPC, haja 

vista que o executado foi devidamente intimado para o pagamento do 

débito exequendo em 19/11/2015 (fls. 444), vencendo seu prazo para o 

pagamento sem aplicação da multa em 07/12/2015, contudo, efetuou o 

pagamento somente em 11/12/2015, conforme comprovante de deposito 

às fls. 445-verso, portanto fora do prazo.Assim, não tendo havido o 

cumprimento integral da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, 

verifica-se que é devida a multa de 10%, bem como a fixação de 

honorários na mesma proporção, conforme dispõe o artigo 523, do 

CPC.Posto isso, intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da quantia remanescente de R$ 4.450,75 (quatro mil, 

quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), sob pena de 

penhora.Intimem-se."

Despacho de fl. 453:"Certifique a Sra. Gestora sobre o decurso do prazo 

concedido às fls. 449/450 e se houve pagamento do débito.Após 

conclusos."

Despacho de fl. 458:"Ante o requerimento de fls. 457, intime-se o 

exequente a apresentar planilha com valor atualizado do débito. Intime-se."

Decisão de fls. 463/464:"Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos 

financeiros em nome do executado BANCO DO BRASIL S/A – CNPJ nº 

00.000.000/1343-92, até o limite do crédito exequendo (R$ 6.434,78 – seis 

mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC Realizado o procedimento pelo 

Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC/2015.Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias.Intime-se."

Decisão de fl. 466:"Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores através do sistema BACENJUD, dando conta de que 

foram localizados ativos financeiros para constrição, bem como, 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros 

efetuada em 05/06/2017, no valor de R$ 6.434,78 (seis mil, quatrocentos e 

trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).O executado poderá se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, 

do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores 

para a conta única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, 

NCPC).Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos."

Decisão de fl.472:" Ante o decurso do prazo sem manifestação da 

executada (fls. 471), converto em penhora a indisponibilidade do valor 

bloqueado às fls. 467/468.

 Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.Intime-se a 

requerida, para que, querendo, apresente impugnação ao valor penhorado 

às fls. 467/468, no prazo de 15 (quinze) dias.Ultrapassado o prazo com 

ou sem oferecimento de impugnação, intime-se a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que 

entender de direito.Intime-se."

Despacho de fl. 476:"Certifique-se o decurso do prazo, conforme decisão 

de fls. 472.Intime-se.

Despacho de fl. 482:"Verifico que, a partir de 10/03/2016, o executado 

Banco do Brasil passou a ser representado pelo Dr. Sérvio Túlio de 

Barcelos, OAB nº 14.258-A, conforme procuração juntada às fls. 390/392, 

dos autos principais Cód. 75792.Assim, as intimações das decisões de fls. 

449/450, 463/464, 466 e 472, foram irregularmente efetivadas em nome 

dos advogados Dr. Jadir José Copetti Novaczyk e Dr. Gustavo Amato 

Pissini.Desse modo, atualize-se na capa dos autos e no sistema Apolo o 

Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, OAB nº 14.258-A, como advogado do 

executado.Renovem-se as intimações das decisões de fls. 449/450, 

463/464, 466 e 472 em nome do atual advogado do Banco executado, Dr. 

Sérvio Túlio de Barcelos.Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 19141 Nr: 2496-43.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56.780/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MS-3650

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre restrição 

de fl. 178, sob pena de extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192009 Nr: 13647-83.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALIMED - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 

LUCIMAR DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dia: a) efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça no valor de R$84,00, referente ressarcimento, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”;

b) manifestar sobre certidão de fl. 71: "Certifico que em cumprimento ao 

mandado extraído dos autos supra identificado, diligenciei-me à Rua dos 

Coqueiros, 847, no Bairro Jardim Botânico, nesta cidade, local em que, 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

TALIMED – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e LUCIMAR DA SILVA 

MOREIRA, haja vista não encontrar, a residência se encontrava fechada 

nas duas diligencias lá empreendidas e vizinhos não souberam precisar 

se ali reside ou não a parte requerida, no local é somente uma residência 

simples de madeira meio que abandonada, quintal todo sujo, não havendo 

qualquer indícios de que ali atualmente funciona ou funcionava alguma 

empresa, mas há indícios de que alguém reside naquela casa, porém, este 

meirinho não logrou existo em sua localização. Certifico ainda que nesta 

data o Sr. Gestor da Central de Mandados, Celso Zuanazzi, solicitou a 

devolução do presente mandado em razão de, segundo ele, o 

comprovante de depósito da diligencia para o empenho desta diligencia 

fora foi utilizado em processo diverso e no ano de 2017, por tal motivo, o 

devolvo para as devidas providências e solicito da parte autora o 

ressarcimento de 02 diligencias urbanas empenhadas com recursos 

próprios no valor de R$84,00, a ser depositado através de guia judicial e 

posteriormente revertido a este meirinho, por ser de direito."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273950 Nr: 12378-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Notificando:Interessados

Resumo da inicial:Cuida-se de ação de restauração de assento de 

nascimento formulada por Leonice Candida da Silva, a alegar que foi 

registrada no Cartório de Registro Civil de Icaraíma/PR e, ao requerer a 

segunda via do respectivo assento, foi informada de que houve um 

incêndio nas dependências do Cartório, o que impossibilita o atendimento. 

Por esse motivo, pugna pela restauração do documento.

Decisão/Despacho:Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, 

responder os termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do 

CPC). Intime-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Thaís Soares Pires, Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184212 Nr: 5279-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GUARACI PRADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, junte aos autos o valor atualizado do débito, bem como para que 

apresente em cartório a guia de recolhimento, a fim de que seja expedida 

certidão para protesto em desfavor do executado, e ainda para dar 

andamento ao feito, tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão 

requerido na petição de fls. 101 a 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151625 Nr: 93-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAELCIO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVES & SILVA BAURU LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente, a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, envie, via e-mail (snp.4civel@tjmt.jus.br), o resumo da 

petição inicial para citação do requerido por edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157233 Nr: 4350-23.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIANI APARECIDA MORETTO GRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA LUZ PISSINATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO KENYTI ISHIKAWA - 

OAB:MT/10.495-A, JOSÉ MAURÍCIO CICCONE DE LÉO - OAB:OAB/MT 

12.364-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o valor 

atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que seja 

expedido mandado de intimação, penhora e avaliação de bens do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 325797 Nr: 6882-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO AURELIO BORMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do (a) Senhor (a). 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de Citação do 

Executado no Presidio Oswaldo Florentino Leite- Ferrugem, Estrada 

Ângela, Km 07, Zona Rural, Bairro: Alto da Glória, 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 
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emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis.”ADVERTÊNCIA: caso não haja manifestação em 30 (trinta) dias, a 

carta precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 316653 Nr: 676-90.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LERMENN & ROCHA LTDA ME, FRANCIELI 

APARECIDA LERMENN, ELIANE SIQUEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA IRENE SAVARIS - 

OAB:56.729, ITAMAR DE SOUZA SILVA - OAB:242.796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte AUTORA para em 05 (cinco) dias 

apresentar o atual endereço da requerida Eliane Siqueira Rocha, haja vista 

que nestes autos não consta nenhuma informação acerca da sua citação 

positiva.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 42959 Nr: 7531-76.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDS, DDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ERLI HENRIQUE GARCIA - OAB:20.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

encaminho estes autos ao setor de matéria para imprensa para proceder a 

INTIMAÇÃO do(a) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para 

manifestar-se quanto a Carta Precatória/Certidão de fls. 165/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160443 Nr: 7839-68.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMA, JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para que 

manifeste(m)-se nestes autos quanto a carta precatória/certidão de fls. 

83/84, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161173 Nr: 8698-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCRN, LECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:MT - 22371/O, SIMONI RESENDE DE PAULA - OAB:MT/14.205, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903-MT

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar 

o advogado da parte autora para manifestar-se no prazo legal, em 

conformidade com o despacho de fls. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204792 Nr: 6834-06.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI 

DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA 

FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e do Provimento n° 56/2007-CGJ , 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a,s)Advogado(a,s) da parte autora para manifestar-se quanto a 

certidão negativa de fls. 58, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229081 Nr: 5079-10.2015.811.0015

 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: DLC, MAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLCN, JRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo A. G. Reali - 

OAB:8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para que 

manifeste(m)-se nestes autos quanto a carta precatória/certidão de fls. 

70/71, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229369 Nr: 5241-05.2015.811.0015

 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: AFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, 

NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para que 

manifeste(m)-se nestes autos quanto a carta precatória/certidão de fls. 

106/109, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 281371 Nr: 16727-50.2016.811.0015

 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: JDCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA TEIXEIRA BORGES 

- OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:MT - 8196 / O

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 
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a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para que 

manifeste(m)-se nestes autos, realizando os querimentos que entender 

cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, conforme despacho de fl. 223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 301320 Nr: 1322-74.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLCB, FC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que o executado efetuasse o 

pagamento do débito executado nos moldes do art. 528 do CPC, 

comprovasse o seu pagamento ou justificasse a impossibilidade de 

fazê-lo, mesmo citado pessoalmente, conforme certidão de fls. 45.

Certifico ainda que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos ao 

Ministério Público para manifestar-se no prazo legal, em conformidade com 

o item 03 do(a) despacho/decisão de fl. 36.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153109 Nr: 1145-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNDA-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR CARLOS DEBONA 

JUNIOR - OAB:16901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) XÊNIA M. ARTMANN 

GUERRA, para devolução dos autos nº 1145-83.2011.811.0015, Protocolo 

153109, 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.: 102202 Nr: 9221-04.2008.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) XÊNIA M. ARTMANN 

GUERRA, para devolução dos autos nº 9221-04.2008.811.0015, Protocolo 

102202, 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.: 86341 Nr: 3764-25.2007.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) XÊNIA M. ARTMANN 

GUERRA, para devolução dos autos nº 3764-25.2007.811.0015, Protocolo 

86341, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012760-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH LOPES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1012760-43.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 11.172,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E/OU 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIETH LOPES LIMA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS 

CONTESTAÇÕES. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 25 de junho de 2018. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005735-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1005735-42.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO 

DE MULTA AMBIENTAL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, LIMINAR]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: 

MARIO CESAR DA CRUZ Parte Ré: IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE MEIO AMBIENTE - SEMA O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento, referente a diligência do(a) Oficial de Justiça para 

o cumprimento do mandado, informando que a guia para o recolhimento 

está disponível no site: www.tjmt.jus.br, devendo a referida guia e 

comprovante de pagamento serem anexados aos autos. OBSERVAÇÃO. 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 25 de junho de 2018. Atenciosamente, MARIA LUISA ORTEGAL DE 

SOUSA Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 275848 Nr: 13610-51.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELISE JUSSANA BALESTRIN - ME, EVELISE 

JUSSANA BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Vistos etc.

I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181543 Nr: 2463-33.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

FEVEREIRO DE 2008 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até 

o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”.Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 86730 Nr: 4155-77.2007.811.0015

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO TRIERWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo art. 203, §4º do CPC, Capítulo 2, 

Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC, encaminho estes autos ao 

cumprimento para REITERAR A INTIMAÇÃO Da parte 

Requerente/Exequente, para que no prazo de cinco dias, se manifeste 

quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, uma vez 

que devidamente intimados, conforme publicação, deixaram decorrer o 

prazo sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 161187 Nr: 8714-38.2011.811.0015

 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: GILBERTO LUIS MEGIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO 

NORTE-MT, VENILDO LUIZ BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:13894/MT, Rosangela Braga - OAB:18010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aline alencar de oliveira - 

OAB:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte requerente se 

manifestasse em relação ao despacho de fls 120, e ainda que encaminho 

os presentes autos ao setor de expedição de documentos para que seja 

expedida Carta para Intimação da Requerida Prefeitura de Terra Nova, bem 

como que deixo de expedir intimação ao segundo Requerido Venildo Luiz 

Bianchin, em razão do mesmo não ter sido localizado conforme fls. 77vº e 

fls. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166591 Nr: 1404-44.2012.811.0015

 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: VALI KESSELER BIRNFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, MARIA BRAGA DE SOUSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ERTIFICO, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo vossa senhoria acerca da decisão de fl., abaixo 

transcrita: “I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128233 Nr: 7448-50.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedição 

de documentos, para que seja o autor intimado a se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 166001 Nr: 799-98.2012.811.0015

 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: MARIA BEATRIZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B, 

MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se, 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005923-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SLOVINSKI DE OLIVEIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005923-35.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANA PAULA SLOVINSKI DE 

OLIVEIRA CAMARGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por ISAAC OLIVEIRA 

CAMARGO, representado por sua genitora ANA PAULA SLOVISNKI DE 

OLIVEIRA CAMARGO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurado Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal. Aduz a inicial, que a parte Requerente “menor, atualmente com 

01 (um) ano e 04 (quatro) mês de vida, é uma criança portador de APLV 

(Alergia de Proteína do Leite de Vaca), conforme laudo médico em anexo”, 

alega, ainda, que “o leite é sua principal fonte alimentar”, que “o menor 

consome 08 (OITO) LATAS DE LEITE PREGOMIM POR MÊS, com 400g cada 

lata, tratamento inicial por 6 meses e posterior reavaliação, sendo que 

cada lata custa no mínimo R$ 122,00 (cento e cinte e dois reais), um custo 

mensal de R$ 976,00 (novecentos e setenta e seis reais), consumindo no 

final da primeira etapa do tratamento dos 6 meses 48 (quarenta e oito) 

latas, totalizando o valor de R$ 5.856,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta 

e seis reais), valor este que a representante do Autor não tem as mínimas 

condições de custear”. Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA 

no sentido de compelir os REQUERIDOS a fornecerem, com urgência, o 

insumo “PREGOMIM PEPTI OU ALFARÉ, 48 (QUARENTA E OITO) LATAS, 

COM 400G CADA LATA”. COLACIONOU aos autos 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(s) Laudo(s) Médico(s) de ID Num. 13669499 - Pág. 1. 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: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

fornecimento do insumo ““PREGOMIM PEPTI OU ALFARÉ, 48 (QUARENTA E 

OITO) LATAS, COM 400G CADA LATA” devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os 

COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT 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, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 
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pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO 

acostado de ID Num. 13669499 - Pág. 1. Com a contestação, vistas à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

(artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005961-47.2018.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005961-47.2018.8.11.0015 AUTOR: ALBINO SANTOS DE ABREU RÉU: 

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DE SAUDE DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO DE 

SINOP, MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor de ALBINO SANTOS DE ABREU em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz a 

inicial, que “o autor é portador da doença cardíaca Angina Instável (CID I 

20) e, conforme laudo médico subscrito pela Médica Cardiologista Dr.ª 

Audrey Torres Barbosa (CRM 5684), o paciente precisa que o exame seja 

realizado com urgência, vez que apresenta risco de vida”. Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA a fim de compelir o Requerido a 

dispensar o tratamento adequado ao substituído, qual seja, “EXAME DE 

CATETERISMO”. CARREOU aos autos os 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 de ID. Num. 13685917 - Pág. 1. 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: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). 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 Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída 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. Logo, 

diante do PRAZO que este JUÍZO considera RAZOÁVEL para que seja 

EMITIDO o PARECER do NAT, bem como a URGÊNCIA que se verifica no 

PRESENTE CASO, o DEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, 

para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO que providencie o 

TRATAMENTO ADEQUADO à parte Requerente, qual seja, “EXAME DE 

CATETERISMO”, conforme ID. Num. 13685917 - Pág. 1, 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 
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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, 

INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 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, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo 

legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO 

acostado no ID. Num. 13685917 - Pág. 1. 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 e 

seguintes do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Por fim, DETERMINO a 

RETIFICAÇÃO no SISTEMA APOLO com relação ao POLO PASSIVO da 

presente demanda, devendo constar ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP ao invés de SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE; 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO ESTADUAL e 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL, eis que 

ESTADO é PESSOA JURÍDICA, possui personalidade jurídica própria e 

capacidade processual própria para, ele mesmo, pelo Governador ou 

Procuradores estarem em juízo, enquanto que SECRETARIA DE ESTADO 

DE SAÚDE é ÓRGÃO do ESTADO DE MATO GROSSO, bem como o 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE é parte integrante do todo, seu 

agir é o agir do Estado, não podendo “estrelar sozinho no pólo processual” 

de ataque ou de defesa. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005945-93.2018.8.11.0015 AUTOR: ALBINO JOSE TOMIOZZO RÉU: 

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR(A) GERAL DO 

MUNICIPIO DE SINOP, SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SINOP/MT, 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO 

FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA 

proposta por ALBINO JOSÉ TOMIOZZO, em face do 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 “necessita com 

urgência de se submeter a uma cirurgia de REVASCULARIZAÇÃO 

MIOCÁRDICA, devido à existência de OBSTRUÇÃO/ESTENOSE de 80 a 

90% nas artérias femoral superficial e placas calcificadas na Artéria 

circunflexa, na Artéria Coronária Direita - ARTERIOESCLEROSE ( CID I 20) 

conforme laudos e exames anexo.”. (sic) Menciona que a atual situação 

clínica da parte autora, necessita com URGÊNCIA da cirurgia de 

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. Postula pela concessão da tutela 

antecipada para compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte 

Requerente o procedimento imprescindível para a manutenção da sua 

saúde, qual seja, “REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA”. CARREOU 

DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que 

foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, 

quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente 

em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num Num. 13665024 - Pág. 

1. 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 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem a cirurgia à parte Requerente, qual seja, “CIRURGIA DE 

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA”, conforme Laudo Médico constante 
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no Id. Num. 13665024 - Pág. 1, 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, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

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. Num. 13665024 - Pág. 1. 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. Por fim, DETERMINO a 

RETIFICAÇÃO no SISTEMA APOLO com relação ao POLO PASSIVO da 

presente demanda, devendo constar ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP ao invés de SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE; 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO ESTADUAL e 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL, eis que 

ESTADO é PESSOA JURÍDICA, possui personalidade jurídica própria e 

capacidade processual própria para, ele mesmo, pelo Governador ou 

Procuradores estarem em juízo, enquanto que SECRETARIA DE ESTADO 

DE SAÚDE é ÓRGÃO do ESTADO DE MATO GROSSO, bem como o 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE é parte integrante do todo, seu 

agir é o agir do Estado, não podendo “estrelar sozinho no pólo processual” 

de ataque ou de defesa. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005121-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005121-37.2018.8.11.0015 AUTOR: ANA PAULA FERNANDES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA 

pelo(s) REQUERIDO(S) o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente “10 (dez) LATAS DE 

400G DA FÓRMULA INFANTIL NEOCATE”. II – Assim, para que não haja 

maiores dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte 

Autora pelo NÃO FORNECIMENTO DO INSUMO PLEITEADO, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado 

no ID. Num. 13824328 - Pág. 1, devendo ser efetivado no valor do MENOR 

orçamento apresentado, qual seja, ID. Num. 13234366 - Pág. 1 (TECNO 

VIDA). III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a 

TECNO VIDA, para que FORNEÇA o insumo vindicado pelo(a) Autor(a), 

qual seja, 10 (dez) LATAS DE 400G DA FÓRMULA INFANTIL NEOCATE), e 

informe, no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 1.980,00 (mil 

novecentos e oitenta reais) o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item III” e com o APORTE da NOTA FISCAL, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 

02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a 

nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) 

se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias – inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO 

do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013775-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA SOUSA 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013775-59.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA MADALENA SOUSA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020063-57.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SOUZA DA SILVA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8020063-57.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Compulsando os autos, constato 

que inobstante a parte promovente postule pela expedição de alvará em 

seu favor referente ao valor depositado pelo demandado em evento nº. 

2218743, entendo que o INDEFERIMENTO do pedido é medida que se 

impõe, pelo menos neste instante, haja vista que há recurso pendente de 

análise pela Turma Recursal, e considerando que a sentença proferida por 

este Juízo ainda não transitou em julgado vislumbro ser temerária a 

liberação de qualquer quantia; II - Outrossim, RECEBO O RECURSO 

INOMINADO interposto nos autos; Considerando a alteração processual 
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ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; Caso tenha sido formulado pedido de justiça 

gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício; Considerando que a parte recorrida embora intimada não 

apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado interposto (certidão Mov. 

12835475), ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 22 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010767-16.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PIMENTEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010767-16.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: A J ALVES COMERCIO DE 

OXIGENIO LTDA - ME EXECUTADO: JULIANA PIMENTEL DA SILVA Vistos, 

etc. PROMOVA a secretaria com a juntada das últimas declarações do 

imposto de renda da parte executada. Após, intime-se a parte autora, a fim 

de que manifeste-se no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Oportunamente, concluso. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências, expedindo o necessário. SINOP, 22 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011858-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE FONTE DE LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(RÉU)

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GIRARDI OAB - SP0314646A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011858-90.2017.8.11.0015. AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE FONTE 

DE LUZ RÉU: TIM CELULAR S.A., AMERICAN TOWER DO BRASIL - 

CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. Vistos, etc. CUMPRA-SE a 

decisão já proferida em ID. 12495203, expedindo-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal (Mov. 

10426731), isto em favor da parte autora. Após o cumprimento da 

diligência alhures, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

estilares. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013808-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA FESTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013808-37.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINEIA APARECIDA FESTA 

DA COSTA REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Acolho o pedido 

formulado pelo exequente em Id. 13367210. Com efeito, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ para levantamento do valor que consta vinculado aos presentes 

autos (id. 13014808), PROCEDA-SE com a liberação em favor da parte 

exequente. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento 

n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005746-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA KRAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005746-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EVA KRAUS REQUERIDO: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a autora sustenta que vem sofrendo 

descontos indevidos, realizados pela requerida Crefisa, em razão de 

empréstimo que aduz não ter contratado, nem recebido qualquer valor. 

Pugna, em sede de tutela, para que a Caixa Econômica Federal, banco no 

qual possui a conta onde vem sendo realizados os descontos, se 

abstenha de realizar os débitos em nome da requerida. Contudo, a pessoa 

contra quem se pretende que seja emitida a ordem de não fazer não é 

parte no processo, nem poderia ser neste Juizado Especial, sendo que, a 

obrigação e eventual sanção relativa ao seu descumprimento, deve ser 

voltada contra quem está, supostamente, realizando a cobrança de forma 

indevida, ou seja, a demandada, não havendo justificativa para o 

direcionamento do pedido em face da empresa pública. Assim, determino 

que a autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dia, sanando a 

irregularidade apontada. Após, conclusos para análise da tutela. SINOP, 

25 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010345-36.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA BORDIGNON DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO)

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010345-36.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULA BORDIGNON DE 

ALCANTARA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, vislumbro que embora a executada tenha sido 
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intimada para que juntasse guia de depósito judicial para que seja 

realizada a vinculação de valores, a mesma se manteve inerte consoante 

Id. 13583770. Com efeito, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

ARQUIVAMENTO. Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011136-05.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011136-05.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VIEIRA COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Diante do teor do Ofício 28/2017 juntado em MOVIMENTAÇÃO n. 

9301621, em que aportou esclarecimentos oriundos da Turma Recursal 

Única, de que não há qualquer condenação por danos morais nos 

presentes autos, determino a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ para levantamento 

do valor que consta vinculado ao presente feito (id. 3675972 ), 

PROCEDA-SE com a liberação em favor do EXECUTADO Banco do Brasil 

S/A. INTIME-SE a parte exequente para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

da instituição financeira executada. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010335-26.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VILLAVERDE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON OAB - SP253984 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010335-26.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: ANDRE VILLAVERDE DE 

ARAUJO EXECUTADO: SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Considerando que o exequente já teve seu crédito adimplido através do 

alvará eletrônico sob o n. 271127-3, promovo o desbloqueio do saldo 

remanescente em favor da executada, constrito na conta corrente da 

empresa Ré junto ao ITAÚ UNIBANCO, isto através do sistema BACENJUD. 

Junte-se aos autos cópia da operação. Após, em nada sendo requerido 

no prazo de 05(cinco) dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010596-54.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA MILHOMEM GALINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010596-54.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: THELMA MILHOMEM GALINDO 

EXECUTADO: ANA LUCIA DOS SANTOS Vistos, etc. I. Compulsando os 

autos, vislumbro que embora a executada tenha comparecido em juízo e 

alegado que entabulou acordo com a exequente referida arguição resta 

afastada, isso tanto pela falta de documento que corroborasse com sua 

afirmação quanto pelas informações trazidas aos autos pela exequente 

em seu petitório de Mov. 9192803 de que inexistiu transação. Com efeito, 

tendo em vista que a executada se limitou a dizer sobre o acordo, 

deixando de se opor quanto a liberação do montante constrito em favor da 

autora, entendo preclusa eventual impugnação/embargos ao montante 

bloqueado via BACENJUD, razão pela qual determino a expedição de 

ALVARÁ para levantamento do valor que consta vinculado aos presentes 

autos (ID. 9354853), PROCEDA-SE com a liberação em favor da parte 

exequente. INTIME-SE a executada para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

da exequente. II - Em atenção ao postulado do exequente, DEFIRO a 

SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias; Ultrapassado o 

aludido prazo, a requerente fica desde já intimada para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob 

pena de extinção e arquivamento. III – Oportunamente, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTAPRECATÓRIA/OFÍCIO. Às 

providências. SINOP, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010670-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO HENRIQUE DE REZENDE CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010670-74.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: MURILO HENRIQUE DE REZENDE 

CHAVES Vistos, etc. 1. Compulsando os autos verifico que ante a inércia 

do executado em proceder com o pagamento voluntário da condenação, 

fora penhorado, via BACENJUD, valores em contas bancárias do 

executado (mov. nº 2237264 ). Devidamente intimado da constrição 

realizada a parte executada se manteve inerte, consoante certidão de 

mov. n.º 12813717 . Com efeito, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em 

favor da parte Requerente para levantamento dos valores indicados no id 

nº 2237264 . INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento 

n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) 

dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte exequente. 2. Outrossim, INTIME-SE a exequente para, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTAPRECATÓRIA/OFÍCIO. Às providências. SINOP, 22 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011558-53.2010.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

FERNANDO LOPES LOURENCO OAB - MT0014729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Cumpra-se o item 2 da decisão de id nº 10062397, certificando 

a intimação da parte Executada para o cumprimento voluntário do débito e, 

a seguir intime-se a parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010574-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RORIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILTON FRANCISCO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/07/2018 09:00. Segunda-feira, 25 de Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010767-16.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PIMENTEL DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 25 de junho de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002887-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SS MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010935-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAISE MARIA BAGNARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN VESENTINI COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BELLINCANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABELLA CARVALHO DE MENEZES OAB - PA14689 (ADVOGADO)

CHEDID GEORGES ABDULMASSIH OAB - SP181301 (ADVOGADO)

GEORGES CHEDID ABDULMASSIH JUNIOR OAB - PA008008 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001903-35.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DEBORA BELLINCANTA 

REQUERIDO: ATLANTICO HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a executada, através do petitório de 

ID. 12711198, pugna pela decretação de nulidade da publicação da 

sentença proferida nos autos, requerendo a devolução de prazo para 

recorrer, alegando, em síntese, que a intimação da sentença não ocorreu 

em nome dos patronos solicitados através do substabelecimento de ID. 

5874538. Contudo, não merece prosperar a alegação suscitada pela 

executada. Isso porque, verifico que através do substabelecimento 

mencionado, foi realizado com RESERVA de IGUAIS PODERES. Ainda, não 

houve pedido EXPRESSO de que as intimações fossem realizadas 

EXCLUSIVAMENTE em nome dos advogados substabelecidos. (ID. 

58745388). Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos TRIBUNAIS 

PÁTRIOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. 

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DE INTIMAÇÃO. O substabelecimento, com 

reserva de iguais poderes, a outro advogado não tem o condão de anular 

a intimação, pois não houve pedido expresso de que as intimações 

fossem feitas exclusivamente em nome do advogado substabelecido. 

Precedentes do STJ. Caso. Validade das intimações feitas em nome de 

qualquer dos advogados constituídos nos autos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70065826240, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 28/08/2015). (TJ-RS - 

AI: 70065826240 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 

28/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/09/2015). Para arrematar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é 

válida a intimação em que conste apenas um dos procuradores da parte, 

reputando-a nula apenas se houver requerimento expresso de que sejam 

realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, o que não 

se verifica na espécie. Outrossim, cabe à parte valer-se do meio 

processual adequado para insurgir-se contra decisão já transitada em 

julgado. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70056128804, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/09/2013). Portando, não há 

que se falar em NULIDADE na publicação da sentença, uma vez que 

realizada em nome dos advogados substabelecentes, pois as publicações 

poderiam ocorrer em nome de qualquer um dos advogados constituídos. 

Outrossim, consta nos autos CERTIDÃO atestando que “a sentença 

proferida nos autos foi devidamente publicada e disponibilizada no De do 

dia 22/01/2018, pgs. 664/665, tendo constado o nome dos seguintes 

Advogados: (GUILHERME DOULAS DEBASTIANI GUINDANI OAB – MT 
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0018320A E IZABELLA CARVALHO DE MENEZES OAB – PA14689 

(ADVOGADO), conforme documento juntado em anexo”. Portanto, 

considerando que a advogada IZABELLA CARVALHO DE MENEZES 

substabeleceu “com reservas de iguais para mim” (ID. 5874538) não se 

pode olvidar a DEVIDA INTIMAÇÃO em nome da patrona constituída nos 

autos acerca da sentença publicada. Sendo assim, INDEFIRO o petitório de 

ID. 12711198 e DECIDO: I – ACOLHO o pleito de ID. 12903530 e via de 

consequência, determino o LEVANTAMENTO do valor bloqueado 

corresponde a R$ 17.963,62 (dezessete mil novecentos e sessenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), em favor do EXEQUENTE, com a 

consequente TRANSFERÊNCIA para a conta corrente informada em ID. 

12903530, e o SALDO REMANESCENTE seja LEVANTADO em FAVOR DA 

EXECUTADA em conta bancária a ser informada pela mesma. II - INTIME-SE 

o exequente e a executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do 

CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresentem impugnação ou 

recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) dias; III - 

Decorrido o prazo, sem manifestação destas, o que deverá ser certificado 

pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeçam-se os competentes ALVARÁS; IV - Após, 

não havendo outras providências a serem adotadas na presente 

demanda, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012003-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

BACKES & SOUZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(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. Trata-se de Cumprimento de Sentença no 

qual a parte Executada adimpliu integralmente com o débito, conforme 

verifica-se no id nº 11066763 e houve concordância da parte Exequente 

postulando pela expedição de alvará (id nº 11117708); portanto, impõe-se 

a extinção da presente demanda, conforme o disposto no art. 924, II, do 

CPC. Diante do exposto, ante a notícia de adimplemento do débito, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. INTIME-SE as partes Executadas para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte Exequente para levantamento do valor depositado no id nº 

11066763, conforme dados bancários informados no id nº 11117708. 

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. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito com as 

baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

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

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012964-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARGARIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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. 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 RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS proposta por CICERO 

MARGARIDA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A aduzindo ter seu nome inscrito em cadastro de 

inadimplentes indevidamente por débito que desconhece; por seu turno, a 

parte Requerida sustentou pela regularidade da inscrição e inexistência de 

danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 344, NCPC, uma vez que 

saiu devidamente intimada da audiência de conciliação (id nº 11977667) a 

apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias; contudo, deixou 

transcorrer in albis seu prazo. De fato, a REVELIA induz a presunção 

relativa de veracidade dos fatos arguidos; portanto, comporta produção 

de prova em contrário. Contudo, a contestação extemporânea 

apresentada no id nº 12967136, limitou-se a arguir pela inexistência de 

danos morais e regularidade da negativação. Assim de nada adiantou 

pugnar pela mitigação dos efeitos da revelia sem trazer aos autos prova 

para encerrar a controvérsia, qual seja, a origem do débito. Isto porque, 

em se tratando de relação de consumo, bem como diante de prova 

negativa – ausência de contratação – inverte-se, necessariamente o ônus 

probatório, incumbindo à parte Requerida em demonstrar a existência de 

contratação, nos termos do art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC. Destaca-se 

que apesar de possuir a sua disposição a parte Requerida não trouxe aos 

autos relatórios de consumo, ficha cadastral ou qualquer outro documento 

hábil a esclarecer a origem do débito de R$ 42,64 (quarenta e dois reais e 

sessenta e quatro reais centavos). Ante a inexistência de prova da 

regularidade e legitimidade da inscrição em questão, esta deverá se 

considerada como indenvida. A jurisprudência pátria é pacífica em 

reconhecer a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes como 

situação apta a gerar danos morais in re ipsa. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LINHA MÓVEL. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ. 

DANO MORAL CONFIGURADO, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
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MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006382550, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 26/01/2017 - 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. 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 outras inscrições em 

nome da parte Requerente o que atenuam o abalo moral sofrido; bem como 

ausente prova de que esta esteja em discussão judicial. 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) Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito discutido nestes autos, 

DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do 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 R$ 

42,64 (quarenta e dois reais e sessenta e quatro reais centavos) discutido 

nos presentes autos acima especificado. 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: 1004620-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICKA LA WIERGITA BASTOS BUDTINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011836-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDE DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 DÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por IRAIDE DIAS 

TEIXEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A para questionar o procedimento administrativo de 

recuperação de consumo por alegada fraude do medidor; por seu turno, a 

parte Requerida sustentou pela regularidade do procedimento, do débito e 

inexistência e danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Somente é lícita 

a cobrança do consumidor quando a concessionária demonstra que este 

foi o efetivo autor da irregularidade: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO 

DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA 

SUSPENSÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR 

LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA 

CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. […] (TJMT, Ap 90800/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015 - grifo nosso) Porém o laudo 

juntado aos autos (id nº 11605742) limita-se a declarar: “O medidor não 

está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico 

acima referenciado. O medidor encontra-se com furo no bloco”; sem 

contudo, especificar qual seria a intervenção humana que resultou no 

funcionamento incorreto do medidor, ou mesmo, apurar a responsabilidade 

específica da parte Requerente na referida falha. Nesta esteira de 

pensamento as fotos do medidor da unidade consumidora que 

acompanham o laudo em nada esclarecem quanto a eventual fraude ou 

ainda demonstram a existência do alegado furo. Em situaçã análoga a E. 

Turma Recursal do TJMT já se manifestou: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

– TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO DE 

FOTOGRAFIAS – ACERVO FOTOGRÁFICO NÃO PERMITE CONCLUIR COM 

CLAREZA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO 

PERICIAL ELABORADO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO INMETRO 

– SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE 

DANOS MORAIS – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A cobrança de recuperação de consumo é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 582 de 719



válida desde que comprovada a existência de irregularidades no medidor 

de energia elétrica. No caso dos autos, apesar de ter sido elaborado o 

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) acompanhado de acervo 

fotográfico, consta no TOI apenas o apontamento de “desvio no 

barramento”, e o acervo fotográfico não indica, de forma clara, que há 

mesmo tal desvio, pois os técnicos colaram fitas com setas, mas não 

indicaram com precisão onde está o desvio, cuja constatação talvez seja 

mais fácil aos olhos técnicos do que aos leigos. Ante a ausência de 

provas específicas, ônus de incumbência da Ré, escorreita a sentença 

que reconheceu a falha na prestação dos serviços, devendo apenas ser 

reformada quanto ao pleito indenizatório, o qual é procedente, haja vista 

que o corte e outras restrições somente não ocorreram por força de 

determinação judicial. Recurso da parte Reclamante conhecido e provido 

parcialmente. Recurso da parte Reclamada conhecido e improvido. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 168274720168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

08/03/2017 - grifo nosso). Logo, apesar dos argumentos expostos pela 

parte Requerida não há prova apta a amparar os valores cobrados ou 

imputar a parte Requerente como a autora das alegada anomalia, estes 

deverão ser considerados como indevidos e inexistentes. Por fim, ainda 

que estejamos diante de uma relação de consumo isto não elide o ônus 

probatório do consumidor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. 

Neste ponto, era ônus da parte Requerente a prova do dano moral 

pleiteado. Pela narrativa fática exposta nos autos não se evidenciou 

eventual suspensão no fornecimento do serviço em virtude dos valores 

ora contestados ou a inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONFIRMAR a TUTELA de 

URGÊNCIA deferida no id nº 10390043 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO de R$ 3.522,06 (três mil e quinhentos e vinte e dois reais e seis 

centavos) e pela IMPROCEDÊNCIA dos DANOS MORAIS 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: 1002718-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. 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. “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: 8012084-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL OAB - PR0026260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CAROLINE SCHUMANN DOS SANTOS DE OLIVEIRA (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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004579-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRESSA VIDOTTI COIADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLA CRISTINA DE MATTOS COSTA (EMBARGADO)

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. “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: 1007795-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS JIMENEZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AG - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA 

PAGA objetivando o recebimento dos valores pagos em razão da compra 

de latas protetoras de um motor de fusca e um motor para o mesmo 

veículo, marca Volkswagen, modelo 1600. Requer a restituição dos 

referidos valores tendo em vista a não entrega dos mesmos. 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, 
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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$ 5.450,00 (cinco mil 

quatrocentos e cinquenta 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: 8013551-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MAKARUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (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 Requerente compareceu na empresa Requerida que lhe ofereceu 

serviço consoante em desentortar seu óculos de grau. Ao realizar o 

serviço além de danificar o mesmo de forma a torná-lo impossível de usar, 

ao substituir a armação quebrou-lhe as lentes, o valor do produto era R$ 

510,00. Após 3 dias do ocorrido estando na empresa para retirada dos 

óculos este não apresentava as especificações necessárias a tender a 

necessidade do Autor de grau de lente, o que até a presente data não 

conseguiu resolver e em procedimento de analise das lentes essa acusa 

que as lentes ofertadas não condizem com as especificações médicas. 

Requer, portanto, a restituição do valor pago pelo produto, desta vez 

adquirido em outra empresa e a indenização por danos morais. Passo a 

análise do 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. 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 que teve que adquirir novo óculos de 

grau tendo em vista que o feito pela Requerida estava com grau diverso 

do correto. De outra banda, cumpria a reclamada o ônus da prova acerca 

da licitude de seu ato, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento 

hábil a comprovar o alegado. Verifico que o consumidor comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Frise-se, ainda, 

que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. Registre-se 

também que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de 

prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja 

ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.(...) Na 

concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

não restam dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano 

moral, tendo em vista que em razão da falha na prestação de serviços da 

Requerida a parte Autora ficou alguns dias sem seu óculos de grau além 

de todo o transtorno em razão do acontecido. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 584 de 719



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] 

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 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 condenar as 

requeridas ao pagamento de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) a título de 

indenização por danos materiais, com a incidência de correção monetária, 

pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da data da citação da requerida; e, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o 

artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento 

danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código 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: 1000110-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMO MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 DÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MAXIMO 

MIRANDA DE SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para questionar o procedimento 

administrativo de recuperação de consumo por alegada fraude do 

medidor; por seu turno, a parte Requerida sustentou pela regularidade do 

procedimento, do débito e inexistência e danos morais. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Somente é lícita a cobrança do consumidor quando a 

concessionária demonstra que este foi o efetivo autor da irregularidade: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – 

PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE 

CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA 

FATURA E LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO 

METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – 

VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO 

RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. […] (TJMT, Ap 90800/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015 - grifo nosso) Em se tratando de 

relação de consumo o ônus em comprovar os fatos alegados recai sobre 

a parte Requerida, que não trouxe aos autos nenhum laudo técnico, ou 

mesmo fotografias a evidenciarem a existência de fraude. Em situação 

análoga a E. Turma Recursal do TJMT já se manifestou: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO 

DE FOTOGRAFIAS – ACERVO FOTOGRÁFICO NÃO PERMITE CONCLUIR 

COM CLAREZA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE 

LAUDO PERICIAL ELABORADO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO 

INMETRO – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO 

PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE 

RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A cobrança de recuperação 

de consumo é válida desde que comprovada a existência de 

irregularidades no medidor de energia elétrica. No caso dos autos, apesar 

de ter sido elaborado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) 

acompanhado de acervo fotográfico, consta no TOI apenas o 

apontamento de “desvio no barramento”, e o acervo fotográfico não 

indica, de forma clara, que há mesmo tal desvio, pois os técnicos colaram 

fitas com setas, mas não indicaram com precisão onde está o desvio, cuja 

constatação talvez seja mais fácil aos olhos técnicos do que aos leigos. 

Ante a ausência de provas específicas, ônus de incumbência da Ré, 

escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, 

devendo apenas ser reformada quanto ao pleito indenizatório, o qual é 

procedente, haja vista que o corte e outras restrições somente não 

ocorreram por força de determinação judicial. Recurso da parte 

Reclamante conhecido e provido parcialmente. Recurso da parte 

Reclamada conhecido e improvido. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 168274720168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 08/03/2017 - grifo nosso). Logo, apesar 

dos argumentos expostos pela parte Requerida não há prova apta a 

amparar os valores cobrados ou imputar a parte Requerente como a 

autora das alegada anomalia, estes deverão ser considerados como 

indevidos e inexistentes. Insta frisar que a parte Requerida pretende a 

recuperação de consumo entre fev/2016 e jun/2017, o qua registrou 

consumo oscilando entre 265 kWh e 380 kWh, sendo realizada a inspeção 

em jun/2017; contudo, conforme verifica-se pelo histórico de faturas 

posteriores juntados pela parte Requerente (id nº 11299457, p. 10) e pela 

parte Requerida (id nº 12500671) em verdade houve uma redução do 

consumo, eis que entre jul/2017 e mar/2018 majoritariamente o consumo 

manteve-se em torno de 220 kWh. Por fim, ainda que estejamos diante de 

uma relação de consumo isto não elide o ônus probatório do consumidor 

em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Neste ponto, era ônus da 

parte Requerente a prova do dano moral pleiteado. Pela narrativa fática 

exposta nos autos não se evidenciou eventual suspensão no 

fornecimento do serviço em virtude dos valores ora contestados ou a 

inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Neste ponto, 

impende consignar que a parte Requerente, em que pese afirme ter seu 

nome incluído em cadastro de inadimplentes, não trouxe aos autos nenhum 

documento hábil a corroborar suas alegações, motivo pelo qual tanto o 

dano moral por decorrência de tal fato como também o pedido de TUTELA 

de URGÊNCIA restam prejudicado. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 2.394,14 (dois mil e trezentos e noventa e 

quatro reais e catorze centavos) e pela IMPROCEDÊNCIA dos DANOS 

MORAIS 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007410-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DIAS DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO em que denota-se que a parte demandante não 

concorda com a incidência de ICMS sobre parcelas da fatura de energia 

denominadas TUSD – Tarifa de Uso e Distribuição e TUST – Tarifa de Uso 

do Sistema de Transmissão. Afirma, ademais, ter sofrido danos morais 

com a cobrança levada a efeito pela concessionária, razão pela qual 

ingressou com a presente ação pleiteando a restituição dos valores pagos 

pelas contas dos últimos sessenta meses, a condenação da empresa ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais em quantia a 

ser arbitrada pelo juízo, além da suspensão, pela requerida, da cobrança 

do ICMS. Em que pese a legitimidade passiva ter sido objeto da defesa, a 

mesma pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, por se tratar de uma das condições da ação, não estando 

sujeita a preclusão, consoante disposição do artigo 485, §3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Sobre o referido tema colaciono julgado em que 

elucida a ilegitimidade da concessionária de energia elétrica em tais casos: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. ICMS SOBRE A "TUST" E A "TUSD". SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC.INÉPCIA DA 

INICIAL. AFASTAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVADA CONCESSIONÁRIA 

DE ENERGIAELÉTRICA.CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

AFASTAMENTO. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. Ausente adequada 

correlação entre o pedido e a sentença (art. 492 do CPC ), a 

desconstituição da sentença é de rigor. Todavia, considerando que se 

trata de questão unicamente de direito, bem como que a parte apelante 

traz no recurso toda a matéria de mérito, a qual também foi rebatida nas 

contrarrazões de apelação, é cabível a imediata apreciação do mérito, haja 

vista o efeito translativo do recurso de apelação, consoante art. 1013 , 

"caput" e §§ 1º e 3º, inc. II, do Código de Processo Civil . 2. INÉPCIA DA 

INICIAL. Em que pese a inicial seja bastante confusa, ainda assim, é 

possível compreender a pretensão, com o que resta afastada a alegada 

inépcia. 3. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. Nas ações em 

que se discute a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do ESTADO e 

não da concessionária de energia elétrica. (TJ-RS - Apelação Cível AC 

70074027210 RS (TJ-RS) Data de publicação: 10/08/2017) Com efeito, 

tenho como imperioso a extinção do feito, ante a patente ilegitimidade do 

requerido. “Ex positis”, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante a ilegitimidade do requerido para figurar no pólo passivo da demanda. 

Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, não havendo demais 

requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009876-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROGERIO GUERRA BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (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. 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 12962469. 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: 8010819-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CORREA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARKUS VINICIUS BATISTELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-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. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAS. 

Aduz o Requerente que, na data de 26/02/2016, o Requerido teria lhe 

pedido emprestado algumas mesas para serem utilizadas no Bar Butiquin. 

Segundo o Requerente, as mesas pertenceriam à sua casa de eventos 

denominada “Adami Club”. Alega que, ao combinarem o empréstimo das 

mesas, teria ficado acordado que as mesmas deveriam ser devolvidas no 

dia 27/02/2016, uma vez que seria realizado um evento no 

estabelecimento do Requerente nesta data. Afirma que o Requerido não 

teria cumprido o combinado e teria se recusado a devolver as mesas no 

dia 27/02/2016, o que teria lhe causado um prejuízo material de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), em virtude de ter deixado de vender bebidas 

destiladas no evento pela falta das mesas, além de um prejuízo moral. Da 

análise dos autos, observo que não fora juntado documentos hábeis para 

comprovar o alegado visto que ao analisar as conversas em aplicativo 

‘Whatsapp’ verifico que não havia data especifica firmada no referido 

acordo de empréstimo para a devolução das referidas mesas. Não 

obstante a isso, não colaciona aos autos qualquer documento que 

comprove minimamente os aludidos danos materiais, anexando somente 

propaganda do referido evento, não sendo prova hábil a comprovar os 

danos materiais e morais supostamente sofridos. 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. Da análise dos 

autos, observo que o autor não conseguiu fazer prova quanto fato 
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constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, uma vez 

que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da parte reclamada. Assim, 

pela ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor, tenho que a 

demanda merece ser julgada improcedente. Os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa a 

improcedência do pleito autoral. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e via de consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. 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: 1006265-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que referida multa cobrada em razão de cancelamento é indevida e 

consequentemente a negativação em razão desta. 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. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que autor 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$ 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
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Processo Número: 8012544-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MYSZKOVSKI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004493-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELLY ROZELENE DOS SANTOS (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: 1001868-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 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 
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CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013858-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009027-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAETANO FORATINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL 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 o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que realizou contrato de parcelamento estudantil, contudo, antes mesmo 

do início das aulas cancelou o mesmo. 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. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que autor fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 
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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). Insta salientar que a Requerida não 

colaciona aos autos documentos que comprovem que a aluna compareceu 

em alguma aula da instituição, não sendo plausível, portanto, a cobrança 

de um serviço que a mesma nunca utilizou em razão de ter cancelado. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000300-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BONIN & REZENDE BONIN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (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 ação, 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: 8010921-92.2016.8.11.0015

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:

ESTANISLAU LUIZ CHAPLA (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 despacho. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, manifestando-se nos autos somente 

aproximadamente 10 meses após o referido despacho, 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. 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005865-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (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. Ainda oportunizado prazo para justificar sua ausência, conforme 

id nº 10467170 em 26.10.2017, quedou-se inerte. 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: 8012507-04.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE APARECIDA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

LIRANE BORTOLANZA GAIAO OAB - MT0013753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA GUTHIER (REQUERIDO)

DOUGLAS ASSUNÇÃO DOS REIS (REQUERIDO)

MEIREIDE DOS REIS (REQUERIDO)

BARBARA GUTHIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda ante a 

localização incerta da parte Requerida. 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. 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: 8012432-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BARBOSA JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012432-28.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VANESSA BARBOSA JACOB 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 6118632 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 22 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007441-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MAURO BARRAGAN (REQUERENTE)

IVONE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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. 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 aguardar no saguão do aeroporto 

por mais de 10 horas, além de chegar em seu destino final muito tempo 

depois do que havia programado, tal cancelamento decorreu de força 

maior por motivos técnicos da aeronave. Preliminarmente, quanto à falta de 

interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis 

que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na presente demanda. 

E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder 

judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um provimento 

jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que garante o 

direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado 

Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. A tese defensiva da 

parte Requerida não prospera. Em suas razões esta suscitou, à título de 

excludente de responsabilidade em razão de problemas técnicos em sua 

aeronave. 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 
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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 

realocação em outro voo ocorreu, entretanto, muito tempo depois, fazendo 

com que os Requerentes ficassem a mercê da boa vontade da Requerida 

em atendê-los. 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$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

aos Requerentes é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração que os mesmos foram realocados 

em outro voo, sofrendo transtornos morais apenas em razão do tempo de 

espera. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

as partes Requerentes a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença 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: 1000017-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

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. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 
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0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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: 8011674-25.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE DE CASTRO TOSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAL MOTOS E MOTORES LTDA -ME (EXECUTADO)

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011674-25.2011.8.11.0015. EXEQUENTE: ALLINE DE CASTRO TOSTA 

EXECUTADO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., DAL 

MOTOS E MOTORES LTDA -ME Vistos, etc. Considerando que, 

devidamente intimadas, a parte exequente concordou com o valor 

apresentado pelo Contador Judicial conforme petitório no mov. n° 

11155436 , postulando pela liberação em seu favor da importância de 

R$4.249,70 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta 

centavos), devidamente atualizado. E, a parte executada deixou 

transcorrer o prazo in albis, conforme o mov. n° 14676025 e 14754850, 

para manifestação. Com efeito, torno sem efeitos a decisão de Id. 

10468730 e HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo contador judicial em 

Id. 10812398 . Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à 

parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

do valor constantes na Conta Única do tribunal, no quantum de R$4.249,70 

(quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), com as 

devidas correções, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Quanto a eventual saldo REMANESCENTE, proceda-se com a 

liberação em favor da executada TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, através da expedição de alvará. INTIME-SE as partes 

para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresentem impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação destas, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na 

Conta Única do tribunal, isto em favor das partes conforme alhures 

mencionado. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010598-24.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Da 

análise dos autos, verifico que não fora juntado qualquer documento pelo 

Autor para comprovar o alegado visto que a prova da lide é baseada em 

prova testemunhal, sendo que a oitiva da mesma não foi contundente o 

suficiente para comprovar o alegado na exordial. 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. Da análise dos 

autos, observo que o autor não conseguiu fazer prova quanto fato 

constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, uma vez 

que sequer demonstrou o ato ilícito indenizável da parte reclamada. Assim, 

pela ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor, tenho que a 

demanda merece ser julgada improcedente. Os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa a 

improcedência do pleito autoral. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e via de consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005950-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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. 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. DA PRELIMINAR A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. No 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. 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 
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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. Insta salientar que as provas anexadas aos Autos pela 

Requerida não são hábeis a comprovar o débito tendo em vista ser notório 

caso de falsários, em detida análise é de fácil percepção a divergência 

nos documentos pessoais apresentados na suposta contratação e os 

documentos constantes na exordial, sem contar ainda a assinatura que 

diverge também diverge em demasia. Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013464-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma 

vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova.. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 
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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 pelo Autor, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação, 

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) 

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. “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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009706-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANE GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (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. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, alegando a autora que foi até a loja ROMERA na cidade de Alta 

Floresta na data de 08/07/2013 onde adquiriu um computador 

portátil(Notebook) no valor de R$890,00 (Oitocentos e Noventa Reais). 

Porém, o aparelho veio com defeito sendo que o teclado do eletrônico veio 

danificado. Desta forma a Requerente voltou ao estabelecimento da 

Romera, onde foi informada pelo gerente de que o produto seria enviado à 

assistência. Todavia após o retorno da assistência o problema persistiu, 

novamente a requerente retornou a loja, onde o problema não se resolveu, 

persistindo até a presente data sem qualquer resposta por parte da 

Requerida, sendo que até hoje não recebeu nem a devolução do dinheiro 

que investiu muito menos o aparelho funcionando. Pugna então, pela 

restituição do montante pago pelo aparelho, e indenização de cunho moral. 

No que tange a defesa apresentada pela Reclamada, sustenta preliminar 

de ilegitimidade passiva e no mérito, repisa que não possui 

responsabilidade pelos danos ocorridos. Em relação à preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da 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. O ponto controvertido da demanda cinge-se no direito ou não há 

restituição dos valores e a existência de supostos danos morais. Pois 

bem. Inicialmente 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, o autor comprovou aquisição de computador portátil(Notebook) no 

valor de R$890,00 (Oitocentos e Noventa Reais), conforme nota fiscal 

constante nos autos. Comprova também que procurou a assistência 

técnica autorizada, no entanto, o aparelho não lhe foi devolvido. Evidente o 

direito da autora à restituição do valor pago pelo produto, uma vez que o 

defeito apresentado, aliado ao encaminhamento à assistência técnica, 

encarregaram-se de frustrar a confiança da consumidora no produto e na 

fornecedora. A reclamada não comprova os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, assim, as 

disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, tenho que a requerida deve 

suportar o ressarcimento do valor pago pelo produto, pois o reclamante 

procurou a requerida e não obteve êxito no conserto ou substituição, 

ensejando a reparação dos prejuízos sofridos, conforme a jurisprudência 

preceitua: "INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - DEFEITO DE 

FABRICAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - 

(...) Verificando-se defeito de fabricação em equipamento adquirido pela 
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autora, e decorrido o prazo para conserto sem a solução devida, impõe-se 

à parte requerida acatar a solução escolhida pela adquirente de acordo 

com as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, quais sejam, a substituição do Produto, a restituição do valor 

ou o abatimento do preço.(...)" (Ap. Cível nº 2.0000.00.462815-5/000 - Rel. 

Otávio Portes - DJ. 11/12/2004). Desta forma, não resta outra alternativa 

senão reconhecer parcialmente o pedido, para condenar a requerida a 

restituir o valor do produto, pois presente o nexo de causalidade 

(aquisição do aparelho) e o dano (inexistência de conserto, substituição 

do aparelho defeituoso ou restituição do valor). No que tange aos 

alegados danos morais, restou comprovado que fora acionada a 

requerida, a fim de ver consertado seu aparelho, porém não obteve êxito 

no seu intento. Isso demonstra o descaso com o consumidor, que, ao 

procurar as requeridas, não teve resolvido o problema do aparelho. A 

propósito o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu: 

“EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCEDIDA NO VALOR DE R$ 

1.000,00. 1(...) 2. Ademais, com base no art. 14, §3, inciso II, do CDC, o 

fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. 3. (...) 4. 

Dano moral configurado em razão do descaso da parte ré com para com a 

parte autora, que vendeu ao demandante um produto com defeito. 5. Não 

tendo a demandada se insurgido quanto ao valor indenizatório, sem 

recurso da parte autora, fica mantida a quantia de R$ 1.000,00 a ser paga 

a titulo de danos morais. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002149896, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 24/09/2009) “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

VÍCIOS DE QUALIDADE. TELEFONE CELULAR. SUBSTITUIÇÃO DO 

APARELHO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS 

INDENIZÁVEIS, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. 1. Não 

há como excluir a responsabilidade solidária da recorrente, à vista do 

disposto no art. 18, "caput¿, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990). 2. Verificado que o aparelho apresentou defeito e, não sendo 

o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos, como corretamente reconhecido na sentença, 

em atenção ao disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Em que pese o mero descumprimento contratual não gere o 

direito à indenização por dano moral, no caso em concreto, em que houve 

envio do aparelho à assistência técnica por três vezes, tendo inclusive 

sido feita tentativa de solucionar o problema através do PROCON, 

demonstrado o desrespeito da ré em relação ao autor, faz jus o 

consumidor à reparação dos danos sofridos. 5. O quantum arbitrado em 

sentença (R$ 1.000,00) mostra-se adequado, não merecendo reparo. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002143857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 24/09/2009) 

Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade 

da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, 

valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada 

sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são 

lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos 

da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São 

aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. 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$ 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. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, 

confirmando a liminar proferida no alvorecer da demanda, para condenar a 

Requerida a restituir a parte Autora R$890,00 (oitocentos e noventa reais), 

a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção 

monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, e juros legais de 1% ao 

mês a contar da citação da parte requerida, momento da constituição em 

mora da devedora, e ainda, a pagar a parte autora a quantia de R$ 

2.000,00 (dois 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. Decorrido o prazo recursal, o que 
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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: 1010761-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RIBEIRO (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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

onde alega o Requerente que o Requerido postou em sua rede social 

“facebook”, comentários ofensivos à sua honra e boa fama. Pugna então, 

pela procedência dos pleiteados danos morais, em razão das ofensas 

relatadas Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 344, CPC, uma vez que não 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. 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)”. Pelas provas carreadas 

aos autos, tenho que restou configurada a difamação à sua honra, uma 

vez que por meio de postagens em sua rede social o Requerido usou a 

imagem do Autor de maneira a induzir fatos que maculam a sua honra. 

Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, tenho que a 

requerente se desincumbiu do ônus que lhe competia, cuidando de 

produzir provas e demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Ao 

contrário da requerida, que nem mesmo carreou documentos aos autos. 

Sendo assim, nos termos do artigo 186 do Código Civil, resta evidente o 

direito da autora a reparação de cunho moral, in verbis: “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.” Soma-se ao disposto no artigo 927 do mesmo Diploma Legal: 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” Ademais, ninguém pode ignorar os 

maléficos efeitos, os danos de ordem moral, que advém a pessoa que é 

surpreendida publicamente com ofensas direcionadas de maneira 

injustificada, vez que, a requerida não obteve êxito em demonstrar a 

plausibilidade de sua postura. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a autora 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. 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 condenação abaixo fixada se não 

consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida, galgado no 

principio da razoabilidade. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação, para CONDENAR o requerido a 

pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da data da prolação desta sentença. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001457-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. R. (REQUERENTE)

DIEGO COURA ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por DIEGO COURA ROMERO e MARIA CLARA ROMERO em face de TAM 

LINHAS AEREAS S/A pugnando pela reparação moral em decorrência de 

atraso no voo contratado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente 

ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA da parte Requerente, 

MARIA CLARA ROMERO, pela incompetência do Juizado Especial Cível 

para processar demandas que envolvam menores. Referida vedação 

encontra-se expressa no art. 8º, caput da Lei nº 9.099/95. Não obstante, 

o art. 178, CPC determina a intervenção obrigatória do Ministério Público 

nas causas em que exista interesse de incapazes; todavia, o art. 10 da 

Lei nº 9.099/95 veda a possibilidade de intervenção de terceiros ou de 

assistência. Ainda, verificando-se que a parte Requerente, DIEGO COURA 

ROMERO, celebrou acordo com a parte Requerida, em sede de audiência 

de conciliação, este deve ser homologado, eis 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. Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a 

presente demanda com fulcro no art. 51. IV da Lei nº 9.099/95 a presente 

demanda com relação à menor, MARIA CLARA ROMERO; bem como, 

HOMOLOGO por sentença o ACORDO realizado pelas partes, DIEGO 

COURA ROMERO e TAM LINHAS AEREAS S/A, 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. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 
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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: 1001678-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SALDANHA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 descontos realizados 

em sua aposentadoria de maneira indevida. Com a inicial, a parte Autora 

junta comprovantes dos referidos descontos realizados e suspostamente 

indevidos. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no 

exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação autoral. 

Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu sistema interno com 

registros e informações além de contrato assinado entre as partes, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010576-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte Autora, discorrendo que a Requerida 

realizou cobrança vexatória em seu local de trabalho. A requerida aduz 

que o débito é devido e que o próprio Requerente pediu que a mesma 

comparecesse em seu local de serviço para que pudessem esclarecer a 

referida dívida cobrada. Pois bem. Inicialmente 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. 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 Requerida em sede de defesa não nega o fato de ter comparecido 

ao local de trabalho do Autor para efetuar suposta cobrança. A reclamada 

não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. O 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se manifestou sobre o assunto: 

TJ-MG - Apelação Cível AC 10024112063607002 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 05/06/2013 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - COBRANÇA DE 

DIVIDA NO LOCAL DO TRABALHO DA AUTORA. FORMA OFENSIVA E 

VEXATÓRIA DEMONSTRADO. QUANTUM FIXADO. 1. O modo como foi 

realizada a cobrança por parte do representante comercial do réu, por si 

só, denota desrespeito para com a autora, pois feita em seu local de 

trabalho, permitindo que testemunhas acompanhassem a situação. 2. 

Conduta que se revelou abusiva e desnecessária, constrangendo a 

devedora, consoante disposição do art. 42 , CDC . 3- A empresa é 

solidariamente responsável pelos atos de seus representantes 

comerciais. Recurso Provido À vista de tais fatos, a procedência do 

pedido é medida imperiosa. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito e, para 

condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de condenar a parte 

reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009198-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO REALIZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 598 de 719



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 RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO PAGAS 

proposta por UANDERSON SIQUEIRA DA SILVA em face de CONSÓRCIO 

REALIZA. Ressai dos autos que as partes entabularam contrato de 

consórcio; todavia, a parte Requerente aduz descumprimento contratual 

pela ausência de informação quanto às cláusulas contratuais pleiteiando a 

restituição imediata das quantias pagas. Por seu turno a parte Requerida 

aduziu pela ocorrência de destistência da parte Requerente e pela 

validade das cláusulas referentes à taxa de administração, seguro e 

cláusula penal. 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. Inicialmente cumpre observar que o provimento jurisdicional 

encontra seus limites no pedido e na causa de pedir fixados por ocasião 

da petição inicial; desta forma, não é possível, neste momento, a 

manifestação quanto à aplicabilidade das cláusulas contratuais quanto à 

taxa de administração, seguro e cláusula penal eis que não foram objeto 

de pedido. Ante o conteúdo delimitado na petição inicial, tais temas, se 

abordados na sentença, ensejariam nulidade por tratar-se de flagrante 

sentença “extra petita”. Pois bem, quanto ao mérito da demanda, a 

rescisão contratual por descumprimento, esta não prospera. A parte 

Requerida logrou êxito em comprovar a existência de assinatura, não 

impugnada, da parte Requerente no contrato, inclusive em declaração 

quanto a forma de desistência e prazo para restituição. De modo que este 

não pode escusar sua ciência da obrigação, eis que apondo sua 

assinatura em tal documento gera-se uma presunção de que tenha, ao 

menos lido, referidos contratos. Uma vez que o contrato celebrado entre 

as partes ocorreu em 18.06.2013 há a incidência da Lei nº 11.718/08 que 

dispõe sobre a forma de restituição dos consorciados desistentes. Tal 

posicionamento é acompanhado pelo E. TJMT, conforme observa-se: 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO 

CONSORCIADO – PRELIMINAR DE CARENCIA DE AÇÃO POR INTERESSE 

DE AGIR - AFASTADA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ 30 

(TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ 

– TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA NA FORMA PACTUADA - LIVRE 

PACTUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). O consorciado 

desistente só receberá seus haveres no final, após o encerramento do 

grupo, descontados os encargos considerados legais, no caso, taxa de 

administração. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a 

respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91, do artigo 34 do regulamento anexo à Circular nº 2.386/93 e do 

artigo 12, § 3º, do regulamento anexo à Circular nº 2.766/97, não sendo 

consideradas abusivas, por si só, as taxas fixadas em percentual 

superior a 10%. Precedentes: Recurso Repetitivo REsp nº 1114604/PR, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 20/06/2012. A multa penal a ser descontada de 

consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem, o 

que não se verificou. Juros moratórios são devidos após o trigésimo dia 

do encerramento do grupo consorcial. (Ap 5113/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 24/03/2017 - grifo nosso). Igualmente neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSORCIADA. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008 E DA SUMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. Pretendendo o autor se retirar do grupo de consórcio, 

possível é a restituição dos valores. O contrato foi firmado sob a égide da 

Lei 11.795/2008 devendo ser aplicado ao caso o regramento específico. 

Impossibilidade de restituição imediata, ainda que o consórcio tenha prazo 

mais longo de duração. Conforme entendimento firmado na Súmula nº 15 

das Turmas Recursais Cíveis, cabível a retenção do seguro e da taxa de 

adesão, consoante os parâmetros fixados em sentença. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006675201, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) Portanto, no que tange ao pleito de 

restituição imediata, não comporta acolhimento. Oportunamente o STJ ao 

manifestar-se na Reclamação nº 3.752/GO, fixou o seguinte entendimeto: 

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR 

TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

CONSÓRCIO. CONTRATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. 

CONSORCIADO EXCLUÍDO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. 

CONDIÇÕES. - Esta reclamação deriva de recente entendimento, no âmbito 

dos EDcl no RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 14.09.2009, do 

Pleno do STF, o qual consignou que “enquanto não for criada a turma de 

uniformização para os juizados especiais estaduais, poderemos ter a 

manutenção de decisões divergentes a respeito da interpretação da 

legislação infraconstitucional federal”, tendo, por conseguinte, 

determinado que, até a criação de órgão que possa estender e fazer 

prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ aos Juizados Especiais 

Estaduais, “a lógica do sistema judiciário nacional recomenda se dê à 

reclamação prevista no art. 105, I, f, da CF, amplitude suficiente à solução 

deste impasse”. - Em caso de desistência do plano de consórcio, a 

restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma 

corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta dias a contar 

do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo 

correspondente. - A orientação firmada nesta reclamação alcança 

tão-somente os contratos anteriores à Lei nº 11.795/08, ou seja, aqueles 

celebrados até 05.02.2009. Para os contratos firmados a partir de 

06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, 

oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, 

ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, 

haverá margem para sua revisão. Reclamação parcialmente provida. (Rcl 

3.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/05/2010, DJe 25/08/2010 - grifo nosso). Portanto, referido entendimento 

aplica-se a casos anteriores à Lei nº 11.795/2008, pois em se tratando de 

casos posteriores haverá a incidência desta. Ex positis, JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009077-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA RODRIGUES MARAGNO DE OLIVEIRA (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. 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 demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. 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. 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. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 
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perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “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. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. 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: 8010855-83.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO WALTER KUNZE JUNIOR (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 despacho. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, manifestando-se somente após ter 

passado mais de 2 meses da intimação, 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: 1000024-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECLESIARTE ALVES GAIOZO (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 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: 8012437-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MORESCO (REQUERIDO)

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: 1013570-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SYBELLE DE SOUSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(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 DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 
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SYBELLE DE SOUSA PEREIRA em face de I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME e 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A insurgindo-se 

contra a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por débito já 

quitado no valor de R$ 165,40. 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. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, nos termos do 

art. 20 a Lei nº 9.099/95, pois verifica-se que esta compareceu 

espontaneamente aos autos (id nº 12224379) ofertando contestação, 

porém não compareceu à audiência de conciliação (id nº 12507804). 

Ainda a revelia da parte Requerida, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A, decorre da ausência de impugnação especifíca contido 

no art. 341, NCPC. Igualmente DECRETO a REVELIA da parte Requerida, I. 

M. DE ALMEIDA EIRELI – ME, nos termos do art. 344, NCPC, uma vez que 

saiu devidamente intimada da audiência de conciliação (id nº 12507804) a 

apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias; contudo, deixou 

transcorrer in albis seu prazo. A controvérsia nos autos cinge-se quanto 

a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes; todavia, a parte Requerida oferta defesa em sentido oposto, 

ao afirmar reforçar que houve a contratação e não apenas orçamento, 

fato este que nunca foi negado pela parte Requerente. Em sua petição 

inicial a parte Requerente comprova a inscrição de seu nome em cadastro 

de inadimplentes (id nº 11124719) em 29.08.2017 por débito no valor de 

R$ 165,40 vencido em 06.10.2016; acompanhado ainda de extrato 

bancário de pagamento (id nº 11124855). Aplicando-se na presente 

hipótese a presunção relativa de veracidade dos fatos, ante a ausência 

de contestação da primeira Requerida e ausência de impugnação 

específica a segunda Requerida, o pleito autoral comporta acolhimento. 

Todavia, no que tange à primeira Requerida deve-se conhecer de ofício de 

sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, isto porque como a própria parte 

Requerente demonstra, a inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes decorreu de ato praticado pela segunda parte Requerida; 

logo, restava impossível à primeira parte Requerida proceder com a baixa 

da restrição cadastral vez que não era a autora da mesma. Ainda, 

impende consignar que o nome da parte Requerente manteve-se inserto 

em cadastro de inadimplentes vez que, no momento da distribuição do feito 

esta não incluiu a segunda parte Requerida no polo passivo, o que restou 

regularizado neste momento. Assim, a segunda parte Requerida não foi 

citada para cumprir a decisão proferida no id nº 11706809. E, nesta 

senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição 

indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano 

moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos 

em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - 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. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco 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 CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 11706809; 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; bem 

como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto à primeira parte 

Requerida, I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME, acolho a ILEGITIMIDADE 

PASSIVA e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no 

art. 485, inciso VI, 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 

débitos discutidos 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005355-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANI DO CARMO WERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRO ALVES MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que devidamente citadas (id nº 

12160774) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 12539943). 

A parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida, a pagar a importância original total de R$ 13.863,00 (treze 

mil e oitocentos e sessenta e três reais), devidamente atualizado pelo INPC 

e juros legais fixados em 1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos 

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: 1001849-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PEDRO PRESOTTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001849-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MOISES GOMES REQUERIDO: 

WALTER PEDRO PRESOTTO - ME 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 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MOISES GOMES em face de 

WALTER PEDRO PRESOTTO - ME. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade ativa. Acontece que, no 

presente caso, os cheques apresentados estão nominal a terceira pessoa 

estranha à lide e não o endosso do título ao portador que, no caso, seria o 

Reclamante. Com efeito, o art. 18 do CPC estabelece que ninguém poderá 

pleitear direito de terceiro, salvo quando a lei autorizar. Dessa forma, pelo 

que consta nesse caso específico, não estão presentes as figuras da 
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representação processual ou substituição processual. Nesse sentido: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR 

ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE NOMINAL À PESSOA JURÍDICA, NÃO 

ENDOSSADO AO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS – Recurso 

Cível 71004496162, Segunda Turma Recursal Cível, Julgado em 

09/04/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO PELO BENEFICIÁRIO. 

ART. 17 DA LEI Nº 7.357/85. RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de 

cheque nominal, o simples portador do título não detém legitimidade ativa 

para cobrar o valor por ele representado, sem a existência de endosso, a 

teor do art. 17, da Lei nº 7.357/85. (TJ – MS. Apelação Cível 

0040983-48.2011.8.12.0001. Quarta Câmara Cível. Relator Des. Claudionor 

Miguel Abss Duarte, Publicado em 11/11/2015). Por fim, ressalto que o 

documento de id. 9293607 não supre a necessidade do endosso do título. 

Diante do exposto, RECONHEÇO de ofício a ilegitimidade ativa de MOISES 

GOMES e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 22 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005043-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005043-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IDALIO DIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A., MOTO IDEAL 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. 

8335302. 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, 22 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000222-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA FIORAVANTE PELLOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON AVELINO DA SILVA (RÉU)

FREDMAYER CABREIRAS WUGES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS proposta por ELIZA FIORAVANTE 

PELLOSO em face de FREDMAYER CABREIRAS WUGES e ADILSON 

AVELINO DA SILVA. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade 

das partes Requeridas em decorrência de acidente de trânsito. Ressai dos 

autos que o veículo da parte Requerente estava estacionado em 

estacionamento de uma loja quando por volta das 01h20min o veículo de 

propriedade da segunda parte Requerida e conduzido pela primeira parte 

Requerida, ao tentar efetuar uma curva, acabou perdendo o controle do 

veículo, atingindo o veículo da parte Requerente, outro veículo e a fachada 

da loja em questão. A primeira parte Requerida suscitou preliminares e no 

mérito insurgiu-se contra os valores dos orçamentos apresentados e 

ausência de danos morais. A segunda parte Requerida não ofertou 

defesa. Designada audiência de instrução as partes não produziram prova 

testemunhal. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma 

vez que devidamente citada (id nº 4488886) não compareceu à audiência 

de conciliação (id nº 4759053). Todavia, os efeitos desta restam 

afastados por força do art. 345, I, NCPC eis que trata-se de litisconsórcio 

passivo no qual uma das partes ofertou defesa. As PRELIMINARES 

suscitadas pela primeira parte Requerida não prosperam. Por tratar-se de 

bem móvel, sua propriedade transfere-se com a mera tradição; para tanto, 

restou demonstrado nos autos que será sobre a parte Requerente que 

recairá o ônus em arcar com os prejuízos, ainda que o veículo estivesse 

formalmente em nome de outrem. Igualmente não há que falar-se em 

INÉPCIA, pois houve a juntada do documento, visto que tratava-se de mera 

irregularidade sanável a qualquer tempo e que não obstaria o 

prosseguimento da demanda. Desta forma REJEITO as PRELIMINARES 

suscitadas e por não vislumbrar questões de nulidade passo a análise do 

mérito. O acidente de trânsito envolvendo as partes é fato incontroverso. 

A primeira parte Requerida não arguiu qualquer excludente de 

responsabilidade limitando-se a atacar os orçamentos apresentados pela 

parte Requerente, sem todavia, ele próprio apresentar orçamentos hábeis 

a contrapor os juntados nos autos, uma vez que questionou os valores ali 

apresentados. Quanto ao pedido de reembolso pela locação de veículos, 

este procede em parte; pois somente quanto aos últimos valores, R$ 

579,50 e R$ 385,00, possuem recibos juntados aos autos. Ademais, a 

parte Requerente postula a restituição em dobro, porém não apresenta a 

fundamentação jurídica para tanto. Restando comprovados os danos 

materiais impõe-se a procedência dos pedidos autorais neste ponto. 

Contudo, no que tange aos danos morais não se vislumbra sua incidência. 

Ônus que lhe incumbia por tratar-se de responsabilidade subjetiva; 

ademais, a situação em concreto, não transbordou do regular acidente de 

trânsito a qual todos estão sujeitos. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR as partes Requeridas a pagarem solidariamente a importância 

de R$ 9.330,15, (nove mil, trezentos e trinta reais e quinze centavos) 

devidamente corrigida pelo INPC a partir da data do sinistro e incidência de 

juros legais fixados em 1% ao mês a partir da data da última citação; bem 

como a restituir as importâncias de R$ 579,50 (quinhentnos e setenta e 

nove reais e cinquenta centavos) e R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco 

reais) devidamente corrigidas pelo INPC a incidir do efetivo desembolso e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da data da última 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011518-95.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE SOUZA MOJENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE OLIVEIRA ROCHA (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 o exequente postulou 
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pela expedição de certidão do seu crédito para futura execução. O pleito 

encontra ressonância no enunciado nº. 75 do FONAJE, in verbis: 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). “Ex positis”, HOMOLOGO o PEDIDO do Autor, com fulcro no 

art. 485, VIII do novo CPC, pelo que DECLARO EXTINTO O PROCESSO. 

Expeça-se a respectiva certidão, ARQUIVANDO-SE concomitantemente, 

com a observância da manutenção do nome do Executado nos registros 

do Cartório Distribuidor; Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011065-71.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIRANE BORTOLANZA GAIAO OAB - MT0013753A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (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 em mandado juntado aos 

autos. Ademais, intimada a manifestar-se nos autos, a parte Autora 

quedou-se inerte. “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: 1001610-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

JOELMA ZAMBIASI OAB - RS0075236A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO de INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

CAUTELAR proposta por FERNANDO SALLES MICHELETTI em face de 

THIAGO DE SOUZA ALMEIDA e PRECISA LOCADORA DE VEICULOS 

LTDA. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade das partes 

Requeridas em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 

31.08.2016 no cruzamento a Rua das Aroeiras com Rua das Grevíleas. 

Ressai dos autos, pelo Boletim de Acidente confeccionado (id nº 3668834) 

que a primeira parte Requerida, THIAGO DE SOUZA ALMEIDA, invadiu a 

preferencial causando a colisão com o veículo de propriedade da segunda 

parte Requerida, PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA; desta colisão, 

o veículo do primeiro Requerido projetou-se colidindo com dois veículos 

estacionados, inclusive o de propriedade da parte Requerente. As partes 

Requeridas apresentaram contestação, respectivamente nos ids nº 

4837261 e 4857204, aduzindo além de preliminares, culpa exclusiva de um 

quinto veículo que estaria estacionado em local proibido obstruindo a visão 

das partes Requeridas. Em sede de instrução processual, procedeu-se 

com a oitiva das partes e de um informante arrolado pela parte 

Requerente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA pela necessidade de INTERVENÇÃO de TERCEIROS não 

prospera. As partes Requeridas, como destacado, pugnam pela inclusão 

no polo passivo da pessoa de MARCELO VICENZI, proprietário do 

caminhão estacionado em local proibido e que teria obstruindo a visão das 

partes Requeridas; porém, por expressa vedação legal do art. 10 da Lei nº 

9.099/95, não admite-se a intervenção de terceiros no âmbito dos 

Juizados Especiais. Referida preliminar funda-se na imputação de culpa 

exclusiva de terceiro pela causa do sinistro; o que poderá ser objeto de 

ação de regresso. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA pela necessidade 

de PERÍCIA igualmente não prospera, vez que a peça de ingresso, bem 

como dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da 

causa de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e 

a aplicação do direito ao caso concreto. Por fim, a PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da segunda parte Requerida, confunde-se com o 

mérito, motivo pelo qual postergo sua análise. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas e por não vislumbrar questões de nulidades 

passo a análise do mérito. A primeira parte Requerida, THIAGO DE SOUZA 

ALMEIDA, sustentou em seu depoimento prestado em sede de instrução 

processual (id nº 13815126) que observou a sinalização de PARE, 

contudo sua visão ficou obstruída pelo veículo irregularmente estacionada. 

Os argumentos quanto à alegada excessiva velocidade do veículo de 

propriedade da segunda parte Requerida não encontra elementos 

probatórios a corroborarem esta tese. Pela prova produzida nos autos, 

verifica-se que o veículo da segunda parte Requerida serviu como mero 

instrumento em decorrência da colisão provocada pela primeira parte 

Requerida que, ainda que afirme ter observado a sinalização de pare, não 

aproximou-se com a devida cautela do cruzamento. Logo, impõe-se o 

ACOLHIMENTO da PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSSIVA da segunda 

parte Requerida por ausência de conduta comissiva ou omissiva a influir 

no resultado demonstrado nos autos. Entretanto deve-se consignar que a 

presente análise limita-se às condutas das partes integrantes da presente 

lide, eventual concorrência ou exclusividade de culpa de terceiro deverá 

ser apurada em procedimento próprio. O prejuízo material restou 

devidamente comprovado pelos orçamentos anexados nos autos (id nº 

3668842). Todavia, o pleito de indenização moral não comporta 

acolhimento. Pelo depoimento prestado pelo informante e da própria parte 

Requerente, este não sofreu quaisquer lesões corporais em decorrência 

no sinistro; sendo certo que o dano resultante, inclusive de pequena 

monta, não violou nenhum aspecto de sua honra ou imagem, eis que não 

transbordou do desdobramento natural em virtude de acidente de trânsito. 

É firme o entendimento do E. TJMT no sentido de inexistir danos morais em 

acidente de trânsito quano não ocorra lesão corporal à vítima. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO EM BARREIRA DE CONCRETO – 

SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE NA VIA – MOTORISTA DE ÔNIBUS – LUCROS 

CESSANTES – VEPICULO SUBSTITUÍDO DURANTE O CONSERTO – 

AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA 

DE ABALO À CREDIBILIDADE E INTIMIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE 

LESÕES CAUSADAS PELO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. […] 2. O dano moral em razão de acidente de trânsito não é 

presumido, sendo necessária a efetiva demonstração de abalo relevante à 

esfera personalíssima ou credibilidade da vítima, mormente quando esta 

não demonstra qualquer adversidade extraordinária suportada em 

decorrência da colisão. (TJMT, Ap 3286/2018, Desa. Serly Marcondes 

Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 02/03/2018 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR a primeira parte Requerida a pagarem a importância de R$ 

1.395,42 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois 

centavos) devidamente corrigida pelo INPC a partir da data do sinistro e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da data da última 

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. Quanto à segunda parte Requerida, PRECISA 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA, acolho a ILEGITIMIDADE PASSIVA e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO SILVA (REQUERENTE)

MICHELLY RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 MATERIAIS E MORAIS proposta 

por LUCAS ANTONIO SILVA e MICHELLY RODRIGUES DE MORAIS em 

face de AVIANCA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à 

responsabilidade da parte Requerida pelo cancelamento do voo 

originalmente contratado, bem como extravio de bagagem. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Inicialmente DEFIRO o pedido de RETIFICAÇÃO do POLO 

PASSIVO para nele fazer constar como parte Requerida AEROVIAS DEL 

CONTINENTE AMERICANO S.A – AVIANCA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

33.712.837/0001-12. REJEITO o pedido de INCLUSÃO da terceira empresa, 

TRANS AMERCAN AIRLINES S.A – TACA PERU, inscrita no CNPJ/MF 

05.025.040/0001-01, eis que a INTERVENÇÃO de TERCEIROS é vedada no 

âmbito dos Juizados Especiais por força do art. 10 da Lei nº 9.099/95. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Em sua tese defensiva a parte 

Requerida pugnou pela aplicação da CONVENÇÃO DE MONTREAL, bem 

como aduziu que o cancelamento do voo originário decorreu da 

deflagração grevista dos aeroportuários na Colombia, onde o voo faria 

escala. Aplicável ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, 

bem como, por tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintito do 

direito do autor, incumbia à parte Requerida a prova da ocorrência de 

greve, num primeiro momento. Todavia, ainda que considere-se a 

ocorrência de referida manifestação de trabalhadores, este não é 

considerado como caso fortuito ou força maior ou mesmo como fato de 

terceiro no sentido de excludente de responsabilidade, isto porque é 

inerente ao serviço prestado pela parte Requerida. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GREVE DOS 

PILOTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A greve de pilotos não 

afasta a responsabilidade da empresa aérea. Valor da indenização por 

danos morais mantido conforme fixado na sentença. Incide correção 

monetária da data do arbitramento do valor e juros moratórios da citação. 

Somente os danos patrimoniais efetivamente comprovados são passíveis 

de indenização, posto que inviável o ressarcimento de danos hipotéticos. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70074310657, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 06/09/2017 - grifo 

nosso). As partes Requerentes não possuiam a obrigação em 

manterem-se atualizados quanto a eventuais reinvidicações trabalhistas 

em qualquer parte do mundo; de modo que resta clara a falha no dever da 

parte Requerida em, tão logo ter tomado ciência do movimento grevista ter 

notificado seus consumidores a cerca do cancelamento e/ou realocação 

dos voos. Não se olvidando que a Convenção de Montreal entrou em vigor 

em nosso ordenamento jurídico através de um Decreto, qual seja, 

5.910/2006, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação de lei 

estrangeira, mas sim de legislação brasileira que traduz-se no decreto 

acima. Não obstante, a parte Requerida pleitea a aplicação in totum da 

referida convenção; porém, não se pode olvidar que o tema discutido pelo 

STF nos autos do RE nº 636.331/RJ limitou-se à aplicação da dita 

convenção quanto à reparação material pelo extravio da bagagem e ao 

prazo prescricional; contudo, a responsabilidade civil nos casos de danos 

morais sofridos pelos consumidores não está sujeita à limitação, pois, 

nesse quesito é aplicável o CDC. Neste sentido é o entenimento do E. 

TJMT: APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM - VOO INTERNACIONAL - 

REPARAÇÃO PATRIMONIAL - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM 

RECURSO REPETITIVO (RE N. 636331/RJ) - PREVALÊNCIA DOS 

TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS - LIMITAÇÃO DOS DANOS 

MATERIAIS A 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE (DES) - ART. 22, ITEM 

2, DA CONVENÇÃO DE MONTREAL - DANOS MORAIS - NÃO ATINGIDOS 

PELO JULGAMENTO DO RE N. 636331/RJ - MANUTENÇÃO DA 

APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO COM 

RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - ART. 

219 DO CPC E 405 DO CC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.A 

Corte Suprema, em Recurso Extraordinário Repetitivo (n. 636331/RJ, Rel. 

Min. Gimar Mendes, Dje 10-11-2017), firmou o entendimento de que É 

aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e 

demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às 

condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em 

voos internacionais, porque as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Como o 

leading case não abrangeu os danos morais, estes continuam sendo 

decididos sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.Dessa falha na 

prestação dos serviços decorrem prejuízos extrapatrimoniais ao 

consumidor, que exorbitam os aborrecimentos normais do 

cotidiano.Mantém-se o valor do ressarcimento por danos morais quando 

fixado com razoabilidade, proporcionalidade e consoante o grau de culpa 

do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das 

partes.Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos 

juros de mora é a data da citação (art. 219 do CPC e art. 405 do CC). 

(TJMT, Ap 109488/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 

16/02/2018 - grifo nosso). No que tange ao dano material propriamente dito 

a bagagem não foi definitivamente extraviada, porém as partes 

Requerentes tiveram gastos extraordinários devidamente comprovados 

nos autos (id nº 11326565) ao total $10.570,71 (dez mil e quinhentos e 

setenta pesos mexicanos e setenta e um centavos) perfazendo a 

importância e R$ 1.763,57 (um mil setecentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e sete centavos). Acrescido de R$ 543,49 (quinhento e 

quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) valor correspondente 

parcial da hospedagem não usufruida no dia 18.10.2017, totalizando a 

importância de R$ 2.307,06 (dois mile trezentos e sete reais e seis 

centavos). O dano moral decorre da postergação no voo de ida e 

consequente impossibilidade de usfruto das diárias de hotel já adimplidas, 

acrescentando-se o extravio temporário da bagagem. Neste sentido é o 

entendimento jurisprudencial pátrio: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VÔO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CDC. 

DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O transporte aéreo de 

passageiros, nacional ou internacional, encerra relação de consumo, 

aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O cancelamento de vôo 

e consequente atraso da viagem e todos os constrangimentos daí 

advindos, são suficientes para gerar dor moral, passível de 

ressarcimento. Compete ao julgador, estipular eqüitativamente 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. (TJMG - APCV: 

10027140278717001, Relator: ALBERTO DINIZ JUNIOR, Data de 

Publicação: 15/09/2017 - grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO VOO DE IDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. […] A jurisprudência pátria sufraga o 

entendimento de que o dano moral decorrente do extravio temporário de 

bagagem se caracteriza in re ipsa, prescindindo de prova específica da 

sua configuração. Isso porque, os transtornos sofridos pela demandante 

são inerentes à má prestação do transporte aéreo, sendo presumível a 

frustração de qualquer pessoa que se veja indevidamente privada do uso 

dos seus pertences, com os quais contava para passar a temporada na 

Europa. […] (Apelação Cível Nº 70061589586, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 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 
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também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada parte Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial, como dito, 

considerando a falha na prestação do serviço em comunicar o 

cancelamento do voo, o extravio temporário de bagagem e por tratar-se de 

viagem de lua de mel. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a Requerida a 

pagar ao Requerente a importância de R$ 2.307,06 (dois mile trezentos e 

sete reais e seis centavos). devidamente corrigida pelo INPC a partir do 

efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; bem como a pagar, 

para cada parte Requerente, a importância de R$ 7.000,00 (sete 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: 1012153-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MEDEIROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012834-97.2017.8.11.0015

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:

RAMPAZZO LIMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento 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 R$ 2.122,92 (dois mil, 

cento e vinte e dois reais e noventa 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006306-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MARQUES MACHADO (REQUERENTE)

LUZIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & MARTINS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a AÇÃO, 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: 1001625-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CAETANO DA SILVA (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, 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 
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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 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: 8011607-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI KELM (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012187-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANE VIEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

JORGE ZVIR (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 
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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: 1010194-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE LARA SOUZA (REQUERENTE)

ANA RODRIGUES DE LARA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CELESTINO RIBEIRO JUNIOR (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. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. Esclareço ainda, que a mera ‘justificativa’ de não 

comparecimento em audiência em razão de trabalho não afasta os efeitos 

da revelia, tendo em vista ser obrigação do Requerido o seu 

comparecimento. 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 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)”. Antes de adentrar ao 

mérito, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte Requerida. 

DAS PRELIMINARES No que tange a preliminar de incompetência deste 

juízo pela suposta necessidade de realização de perícia, tenho que razão 

não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, 

resta afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. 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. Quanto a 

preliminar de Ilegitimidade Passiva hasteada tenho que não assiste razão 

ao Requerido tendo em vista ser proprietário do veículo e, portanto, ter 

responsabilidade sobre o mesmo. Passo a análise do mérito. 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, 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 parcial procedência dos pedidos é medida 

imperiosa. No que tange aos postulados danos morais, tenho que o mesmo 

não merece procedência, eis que, trata-se de mero aborrecimento, ao qual 

todos estão sujeitos por conviver em sociedade. Conforme entendimento 

jurisprudencial: “Os dissabores do cotidiano não podem ser confundidos 

com os sintomas caracterizadores do verdadeiro dano moral, sob pena 

de, por obra dos tribunais, se tornar insuportável, a ponto de inviabilizar, a 

própria vida em sociedade” (TJDF – 1ª T. – Ap. 2004.01.1062485-0 – Rel. 

José Guilherme de Souza – j. 07.06.2005 – DJU 01.07.2005 – RT 838/284). 

Nas lições de Sérgio Cavalieri, dano moral é “a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo” (apud Carlos Roberto Gonçalves, 

Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 549-550 – Grifo nosso). Embora tivera sofrido 

avarias em seu veículo em virtude da colisão, a situação fática deste caso 

sub judice não configura a existência de danos morais, já que se trata 

apenas de incômodo, desprazer, dissabor cotidiano incapaz de 

desequilibrar a normalidade psicológica do reclamante. À vista de tais 

fatos, e considerando a presença dos pressupostos essenciais da 

responsabilidade civil, a parcial procedência dos pedidos é medida 

imperiosa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

pelo requerente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.397,89 

(cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos)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: 1013830-95.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO)

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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. Apenas para situar a questão, trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte Autora 

discorre que teve bloqueado saldo bancário em sua conta corrente de 

maneira arbitrária pela instituição financeira. A Reclamada por sua vez, 

aponta que o bloqueio foi para resguardar o patrimônio do Autor, no 

entanto, não detalha o procedimento. Sustenta, ainda, que não há danos 

morais indenizáveis no caso, eis que o bloqueio perdurou por apenas dois 

dias. Inexistindo preliminares ou qualquer questão prejudicial pendente, 

passo a espancar o mérito da demanda. Inicialmente, 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. Restou incontroverso nos autos que a Requerida 

bloqueou valores na conta do Autor, sem explicitar, no entanto, a que título 

se deu o bloqueio. Aparentemente, não havia qualquer débito pendente de 

pagamento, senão aqueles que já haviam sido descontados da conta do 

Autor (conforme extratos em anexo), conforme extratos carreados aos 

autos. Neste ponto é notória a falha na prestação do serviço, veja-se: 

“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.” 

Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade 

da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. Sobre a 

impossibilidade de bloqueio/penhora em conta salário, a jurisprudência é 

cristalina, de modo que colaciono recente Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, qual seja: Súmula 603 STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em 

qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de 

correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja 

cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por 

margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que 

possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. 

Para corroborar, colaciono ainda algumas jurisprudências: BANCO. 

BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. IMPEDIMENTO DE SAQUE. RETENÇÃO 

INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA-CORRENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A conta-salário 

destina-se exclusivamente a receber vencimentos em favor de uma 

pessoa física, de natureza especial, tendo em vista seu caráter alimentar; 

agindo, pois, o banco recorrente de forma ilícita ao efetuar o bloqueio do 

salário da recorrida. 2. Além do bloqueio da conta-salário da 

autora/recorrida, a parte recorrente não contestou a veracidade da 

alegação de que houve descontos de até 50% (cinquenta por cento) do 

salário da apelante. 3. Assim, tendo como configurado o dano moral 

sofrido pela recorrida, face não apenas aos transtornos, mas, sobretudo 

ao sofrimento diante da impossibilidade de utilização do salário para as 

despesas pessoais e manutenção da autora/apelada. 4. Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-PI - AC: 00006269220128180140 PI 

201500010021160, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de 

Julgamento: 04/08/2015, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de 

Publicação: 17/08/2015). AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. 

CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO 

SALÁRIO DO CORRENTISTA. PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO 

DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. 1. É ilícita a conduta do banco de reter o 

salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, 

para cobrir eventual saldo devedor de conta-corrente, devendo se valer 

dos meios ordinários de cobrança. 2. Ainda que expressamente pactuada, 

a retenção integral do salário de correntista com o propósito de saldar 

débito deste perante a instituição financeira enseja reparação por danos 

morais e materiais. Precedentes. Fortaleza, 27 de janeiro de 2016. (TJ-CE - 

AGV: 00590200420058060001 CE 0059020-04.2005.8.06.0001, Relator: 

FRANCISCO BARBOSA FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

27/01/2016). CONTRATO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. SALÁRIO. 

DANO MORAL. 1. Incontroverso que houve bloqueio de salário em razão 

de débito inexistente. Ainda que existisse o débito, seria abusivo o 

bloqueio de verba alimentar, bem como condicionamento de sua liberação 

à realização de um acordo para seu pagamento. 2. Embora inexista dano 

"in re ipsa", houve comprovação do dano, diante da equivalência da 

situação humilhante de impedimento de realização de compras por 

bloqueio ilegal à experiência de negativa de crédito por inscrição 

desabonadora indevida. 3. Dever de reparar configurado. 4.Recurso 

provido. (TJ-SP-Apelação: APL 00363094120128260344 SP 

003630941.2012.8.26.0344). Ante o exposto, fica comprovada a ilicitude 

na conduta do banco réu, o qual efetuou o bloqueio indevido de saldo em 

conta corrente do Autor, caracterizando, assim, falha no serviço prestado 

e consequente restrição ao crédito. 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 

e incomodo gerado pelos fatos. “Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para condenar a 

REQUERIDA ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na 

forma da Sum. 362 do STJ. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Proceda-se a 

habilitação dos advogados da Requerida para evitar qualquer tipo de 

nulidade. 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: 1001845-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-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 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, em que o autor objetiva 

o recebimento do débito representado pelas cártulas de cheque inclusos 

nos autos. Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos pelo requerido 

e possui o requerente a posse dos mesmos. Sendo assim, as cártulas 

comprovam fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do CPC, este comprovou que faz jus ao recebimento de aludido 

crédito. O requerido por sua vez limita-se a aduzir que a presente 

demanda não merece prosperar, alegando a carência da ação e que os 
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cheques foram emitidos em relação negocial diversa da dos autos. Nessa 

seara, tenho que as alegações da parte requerida não merecem 

prosperar, seja porque não apresenta nenhum fato modificativo ou 

extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do artigo 373, inciso II, 

do CPC, seja porque os fatos narrados por si só não excluem a 

responsabilidade do requerido pelo adimplemento do débito. Senão 

vejamos. Sabe-se que o cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 

7.357/85, que, por sua natureza, possui as seguintes características: 

literalidade, a obrigação encontra limites de acordo com o que está escrito 

no título; cartularidade, quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá 

exigir o cumprimento do direito nela documentada; autonomia, que confere 

circulação ao título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o 

originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados 

anteriores; e abstração, onde os problemas da relação fundamental não 

podem afetar terceiros de boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que 

envolvam títulos de crédito possuem ritos próprios, que devem ser 

observados tanto pelo  devedor ,  quanto pe lo  credor 

(20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, julgado em 

27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de acordo com o art. 906 do 

Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode o demandado opor ao 

portador do cheque as exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, salvo se o adquirente do título tiver agido de má-fé; no entanto, 

esta não restou comprovada nos presentes autos. Outrossim, em face da 

citada autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a 

declinação da causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua 

cobrança, uma vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que considera desnecessária a indicação da relação jurídica 

originária do título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta 

após o biênio previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse sentido: 

REsp 1018177/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008. Nesse viés, tenho que o 

título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não merecendo 

prevalecer as alegações de que não celebrou negócio com o requerente, 

pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, como 

exposto acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao 

negócio que originou sua emissão. Dessa forma, não prospera qualquer 

exceção pessoal oposta a autora, posto que o título circulou. Nesse 

sentido é o seguinte aresto: COMERCIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES AO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. 01. O não cumprimento da contraprestação pelo 

beneficiário original do título, não impede a cobrança do crédito 

representado no cheque pelo terceiro, em face da autonomia, isto é, são 

independentes entre si as relações jurídicas constituídas em razão de um 

título de crédito, nos termos do artigo 13, caput, da Lei nº 7.357/85: "As 

obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes." 

Corolário disso é a impossibilidade de se impor a terceiros de boa-fé as 

exceções pessoais envolvendo o transmitente da cártula, a teor do 

disposto no artigo 25, do mesmo diploma legal: "Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 

fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores 

anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento 

do devedor." Para elidir a obrigação vindicada, portanto, mister 

comprovasse a embargante ter a credora agido de má-fé ao receber o 

documento, não o fazendo, prevalece o pleito executivo. Eventual direito 

da embargante poderá se deduzido em ação própria, contra o cedente do 

título. Assim, conclui-se não merecer qualquer reparo a sentença 

hostilizada,devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios e 

judiciosos fundamentos. 02. Responderá a recorrente pelo pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da execução, 

a teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Suspendo a cobrança correlata por 

ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça - artigo 12, da Lei nº 

1.050/60. 03. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Unânime. (20050710136324ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado 

em 14/03/2006, DJ 24/04/2006 p. 158) “PROCESSO CIVIL. CHEQUE. 

MONITORIA. ENDOSSO. PRINCÍPIO ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSUIDOR BOA-FÉ. O cheque 

endossado a possuidor de boa-fé está revestido pelo princípio da 

abstração. O que torna impossível a oposição de exceções pessoais 

visando a impedir o seu pagamento.” (19980610031226APC, Relator 

HERMENEGILDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 06/05/2002, DJ 

21/08/2002 p. 66) Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como devido pela requerida o valor fundado nas cártulas de R$ 12.800,00 

(doze mil e oitocentos reais). À vista de tais fatos, a procedência do 

pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, 

para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 

12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), corrigida monetariamente a partir 

do vencimento e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação 

da ação (artigo 406 do C.C.). 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. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013536-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PARIZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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. Apenas para situar a questão, trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte Autora discorre que a 

Requerida descontou valores indevidos de sua conta corrente 

"universitária". A Reclamada por sua vez, aponta que os bloqueios foram 

legais, agindo no exercício regular de seu direito. A preliminar hasteada 

pela Requerida confunde-se como o mérito e, portanto, com este será 

analisada. Inicialmente, 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. 

Resta incontroverso nos autos que a Requerida realizou descontos na 

conta da demandante, nomeados como "tarifas" e "seguro de vida", 

totalizando o montante de R$ 1.506,66 até a propositura da ação. 

Tratando-se de prova negativa, pelo que caberia à Ré demonstrar a 

legalidade das cobranças, ou seja, que houve a solicitação/contratação 

dos serviços pela correntista. Inobstante, a Requerida não se desincumbiu 

de seu ônus probatório. Nesse sentido, fica caracteriza a falha na 

prestação do serviço, veja-se: “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.” Constatada a ilegalidade nas cobranças, é medida 

imperiosa a restituição dos valores cobrados indevidamente. No que tange 

aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a Autora 

necessitou despender tempo e buscar a justiça para afastar a cobrança 

de serviços que nunca contratou. Sobre o tema, o precedente mais 

recente do STJ foi publicado no dia 25/04/2018. Em decisão monocrática 

do ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do AREsp 1.260.458/SP na 3ª 

Turma, o tribunal conheceu do agravo para rejeitar o Recurso Especial do 

Banco Santander. Como fundamento da sua decisão, o relator adotou o 

acórdão do TJ-SP que reconheceu, no caso concreto, a ocorrência de 

danos morais com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 

“Notório, portanto, o dano moral por ela suportado, cuja demonstração 

evidencia-se pelo fato de ter sido submetida, por longo período [por mais 

de três anos, desde o início da cobrança e até a prolação da sentença], a 

verdadeiro calvário para obter o estorno alvitrado”, afirmou o ministro. 

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 e incomodo gerado pelos fatos. “Ex 

Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação, para condenar a REQUERIDA na obrigação de não fazer a 

cobrança de valores não contratados pela Autora em sua conta corrente, 

bem como, para determinar a devolução de R$ 1.506,66 (mil quinhentos e 
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seis reais e sessenta e seis centavos) debitados indevidamente com a 

incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e 

juros legais a contar da citação. Condeno, ainda, ao pagamento da quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Proceda-se com a habilitação dos advogados da 

Requerida no sistema PJE, para evitar possíveis nulidades quanto à 

intimação da sentença. 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: 1012933-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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. 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 proposta por FABIO HENRIQUE DA SILVA em face de CLARO 

S/A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes por 

débito no valor de R$ 952,82 (novecentos e cinquenta e dois reais e 

oitenta e dois centavos). Ao passo que a parte Requerente nega a 

existência de relação jurídica, a parte Requerida sustenta pela 

regularidade do débito e junta aos autos faturas telefônicas. 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. Uma vez 

que a parte Requerente imputa fato negativo – desconhecimento da origem 

do débito – em atenção ao disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão 

do ônus da prova em seu favor, cabendo assim a parte Requerida o dever 

de trazer aos autos prova da referida origem do débito; o que não o fez. A 

mera juntada de faturas a título de serviço prestado, sem qualquer dado 

correspondente, reveste-se de caráter unilateral, tornando-as 

imprestáveis para fins de prova. Neste cenário era ônus da parte 

Requerida trazer aos autos prova da existência de contratação, quer 

fosse um contrato escrito ou ainda gravação em áudio. E, nesta senda, 

não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição 

indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano 

moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos 

em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - 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. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 3.000,00 (três 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 DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; 

bem como CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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 débitos de R$ 952,82 (novecentos e cinquenta e dois reais e 

oitenta e dois centavos) 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: 1011000-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO HENRIQUE RODRIGUES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, quitou a dívida que havia com o Requerido e 

teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora 

junta comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta 

a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas de seu sistema interno com registros, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes e demonstrando que o débito 

pago pelo Reclamante refere-se apenas as dívidas oriundas de cheque 

especial, sendo que a dívida que fora negativada é em decorrência de 

uma renegociação de dívidas de cartão de crédito. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) 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. “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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 
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deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013141-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (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. 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 COM DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por SUELI REGINA DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a alegadas 

cobranças indevidas após a alteração do plano de telefonia. Ressai dos 

autos que a parte Requerente contratou o plano VIVO FAMILIA 6GB 

solicitou seu cancelamento e substituição por outro, porém ainda persistiu 

a cobrança com base no plano anterior. Por seu turno a parte Requerida 

aduz que referidos valores tratam-se de cobrança proporcional o plano 

antigo até a data de cancelamento. 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. Nos serviços de telefonia a utilização precede a 

cobrança pelo serviço; logo, ao aderir ao plano VIVO FAMILIA 6GB em 

05.05.2017 a primeira fatura, com o valor deste plano, ou seja, R$ 249,99, 

foi quitada em junho/2017 e assim de forma sucessiva. Uma vez que a 

parte Requerente, conforme corroborado pela parte Requerida em sua 

contestação, solicitou a alteração do plano em 03.08.2017, a fatura 

vencida em 10.09.2017 (id nº 10918165) deveria abranger a cobrança do 

plano VIVO FAMILIA 6GB apenas entre 01 e 03.08.2017, posto que a partir 

de 04.08.2017 já vigorava novo plano de VIVO CONTROLE 2GB, conforme 

tela sistêmica da parte Requerida. Porém, não é a situação que se 

verificou. Na fatura vencida em 10.09.2017 (id nº 10918165) houve a 

cobrança integral do valor de R$ 249,99 (duzentos e quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos) e ausente qualquer menção ao novo 

plano VIVO CONTROLE 2GB que a própria parte Requerida afirma ter 

efetuado a substituição. Desta forma, a cobrança do importe de R$ 249,99 

(duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) é indevido, 

posto que não houve a utilização integral do serviço, mas sim apenas por 

exíguo lapso temporal entre 01 e 03.08.2017. Frisa-se que o resta 

declarado indevido é a cobrança integral do plano VIVO FAMILIA 6GB 

sendo incontroverso que deveria ter ocorrido a cobrança proporcional. 

Logo, impõe-se a reemissão da fatura visando corrigir o real valor devido, 

pois em nenhum momento a parte Requerente nega que tenha deixado de 

usufruir os serviços prestados pela parte Requerida ao longo do mês de 

agosto/2017. Nesta senda a mera cobrança, ainda que indevida, sem 

quaisquer repercussões na esfera moral e psicológica da parte 

Requerente não enseja, por si só, a incidência de indenização pecuniária. 

Ex positis, JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido 

nos autos, que por consectário lógico, DETERMINAR que a parte 

Requerida, reemita a fatura vencida em 10.09.2017, abrangendo o valor 

proporcional do plano VIVO FAMÍLIA 6GB entre 01.08.2017 e 03.08.2017; 

bem como o valor proporcional do plano CONTROLE 2 GB entre 

04.08.2017 e 31.08.2017 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: 1012967-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VISMAR BENITEZ ZANATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VISMAR BENITEZ 

ZANATTO em face de TELEFONICA BRASIL S.A. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes eis que nega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Por seu turno a parte Requerida aduziu 

regularidade da inscrição e da contração, bem como inexistência de danos 

morais. 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 nulidade passo a análise do mérito. Uma 

vez que a parte Requerente imputa fato negativo – inexistência do débito – 

em atenção ao disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão do ônus da 

prova em seu favor, cabendo assim a parte Requerida o dever de trazer 

aos autos prova da referida origem do débito; o que não o fez. E, nesta 

senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição 

indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano 

moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos 

em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). Contudo, afasta-se a existência de danos 

morais pela aplicação da Súmula 385, STJ, pois o extrato juntado ao autos 

(id nº 10854763) evidencia a existência de outras inscrições 

pré-existentes em nome da parte Requerente, sendo que a mais antiga foi 

objeto de demanda judicial neste Juízo, distribuída sob o n. 

1012969-12.2017.8.11.0015, na qual houve o reconhecimento da 

regularidade do débito. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos 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 débitos discutidos 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005409-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (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. 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 ante a 

localização incerta da parte Requerida. 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. 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: 1013190-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 DECLARáTORIA DE INEXSTêNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADILSON DAMAZIO DE 

OLIVEIRA em face de OI S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes eis que nega a existência de relação jurídica entre as 

partes. Por seu turno a parte Requerida aduziu regularidade da inscrição e 

da contração, bem como inexistência de danos morais. 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 nulidade passo a análise do mérito. Uma vez 

que a parte Requerente imputa fato negativo – inexistência do débito – em 

atenção ao disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão do ônus da 

prova em seu favor, cabendo assim a parte Requerida o dever de trazer 

aos autos prova da referida origem do débito; o que não o fez. Exceto 

pelos “print screen” juntados com a defesa, que nestas circunstâncias 

configuram-se como prova unilateral, não há quaisquer elementos hábeis 

a corroborarem a tese da parte Requerida. O comprovante de endereço 

trazido aos autos pela parte Requerida, além de não estar em nome da 

parte Requerente ainda informa endereço diverso daquele contido nos 

próprios cadastros da mesma. E, nesta senda, não havendo nos autos 

quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do nome 

da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - 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. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 

(três 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 DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos; bem como CONDENAR a parte Requerida 

a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 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 débitos de R$ 266,10 (duzentos e 

sessenta e seis reais e dez centavos) 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004707-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID ROMERO PODGAISKIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 DE RESTITUIÇÃO DE VALORES proposta por INGRID 

ROMERO PODGAISKIS em face de SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA. Em sua petição inicial a parte Requerente afirma que 

adimpliu com a importância total de R$ 8.213,16 (oito mil duzentos e treze 

reais e dezesseis centavos) referente à entrada e 09 (nove) parcelas, 

mas pactuou a rescisão do contrato entabulado entre as partes; contudo a 

parte Requerida teria condicionado a restituição de 50% (cinquenta 

porcento) dos valores pagos apenas após a venda do imóvel. A parte 

Requerida pugna pela incidência do TERMO de DISTRATO assinado entre 

as partes (id nº 12111787); termo este que condiciona a devolução dos 

valores à data do término do contrato ou a data da revenda. No que tange 

a PRELIMINAR de PERDA DO OBJETO não assiste razão à parte Requerida 

eis que a causa de pedir da presente demanda é justamente a 

insatisfação da parte Requerente quanto aos termos fixados no distrato 

de adesão pactuado e não postulando a rescisão contratual em si. Desta 

forma, as PRELIMINARES suscitadas. Não havendo arguição de outras, 

bem como não vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. As partes entabularam compromisso de Compra e Venda de um 

lote urbano, conforme cláusulas constantes no contrato anexo aos autos; 

para tanto, a parte Requerente efetuou a quitação de R$ 3.471,02 (três mil 

e quatrocentos e setenta e um reais e dois centavos) a título de entrada, 

bem como o pagamento de 09 (parcelas) parcelas cada uma no valor de 

R$ R$ 526,89 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos). 

Sobre o valor pago, nota-se pelos termos do distrato, que estão incidindo 

a multa contratual fixada em 10% sobre o valor total do contrato, previsto 

na cláusula 14º, §3º (id nº 12111544), o desconto do valor a título de 

arras e 23% (vinte e três por cento) a título de despesas administrativas 

irrecuperáveis. Todavia referidos termos vão de encontro ao entendimento 

legal e jurisprudencial adotado pelo STJ, inclusive pacificado pela Súmula 

543, in verbis: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, 

deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. E, em se tratando de relação de consumo o 

art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas consideradas abusivas. 

Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo aquela 

cláusula que estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em 

detrimento do consumidor. Referido TERMO de DISTRATO, redigido pela 

parte Requerida, viola o próprio contrato, igualmente redigido por esta, que 

em sua cláusula 15ª, parágrafo único do contrato estipula a restituição na 

mesma quantidade de parcelas pagas ou quando houver a primeira 
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revenda. Portanto, se por um lado autoriza-se a retenção parcial do saldo 

já adimplido pela parte Requerente, por outro lado, tal restituição deverá 

ocorrer em parcela única. A jurisprudência do E. TJMT, calcada no 

entendimento pacificado do STJ tem aceitado um percentual de retenção 

entre 10% e 25% sobre o saldo adimplido pelo promitente comprador. 

Neste sentido destaca-se: RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS 

PROMITENTES COMPRADORES – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – 

RETENÇÃO DE 25% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE 

- COMISSÃO DE CORRETAGEM – CABIMENTO – DANO MORAL – 

INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese 

de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve 

ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente 

comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a 

retenção do percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de 

corretagem devidamente informada e contratada, não havendo que se 

falar em restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente 

por ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva. (TJMT, Ap 

106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). No presente caso, as cláusulas aderidas pela 

parte Requerente efetuam retenção acima deste limite uma vez que, além 

da multa contratual fixada em 10% sobre o valor do contrato (Cláusula 13ª, 

§3º), ainda ocorre o perdimento das arras, ou seja, o valor da entrada, na 

importância de R$ 3.471,15 (três mil e quatrocentos e setenta e um reais e 

quinze centavos) e somando-se a isto ainda ocorre a retenção de 23% 

(vinte e três porcento) sobre o saldo atualizado do valor já quitado à título 

de despesas administrativas, operacionais, promocionais e tributárias. A 

retenção integral do sinal pago pela parte Requerente, na presente 

hipótese é indevido; isto porque, conforme denota-se da Cláusula 18ª, o 

contrato pactuado entre as partes é assinado em caráter irrevogável. E, 

nesta situação conforme entendimento exposto pelo STJ no REsp 1056704 

/ MA: “Tratando-se de contrato que não prevê direito de arrependimento, 

as arras são confirmatórias”. E destaca-se: CONSUMIDOR E CIVIL. 

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não prevê o direito de arrependimento, as 

arras são tidas como confirmatórias, devendo a quantia despendida a 

esse título ser computada no montante do valor pago pela compradora, a 

ser restituído pela vendedora em parcela única, observado o direito de 

retenção do percentual equivalente à cláusula penal, sob pena de 

enriquecimento sem causa da construtora. 2. Inverto os ônus 

sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, porque a lei prevê 

que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. 

(TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, Relator: SILVA LEMOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - grifo nosso). 

Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, deverá ser 

considerado o valor total compreendendo o valor pago à título de sinal, 

bem como as parcelas adimplidas, para posteriormente incidir o desconto 

de 20% (vinte porcento) que reputa-se razoável considerando o lapso 

temporal em que a parte Requerente manteve-se na posse do imóvel. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para RESCINDIR o contrato entabulado entre 

as partes referente ao Lote 13 da Quadra 45 do Jardim Bougainville e 

CONDENAR as partes Requeridas restituírem em parcela única, 

solidariamente, o percentual de 80% (oitenta porcento) do valor total 

adimplido, qual seja, R$ 6.570,53 (seis mil e quinhentos e setenta reais e 

cinquenta e três centavos), após devidamente atualizado pelo INPC a partir 

do vencimento das respectivas parcelas e com incidência de juros legais à 

partir da última citação das parte Requeridas 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: 1013509-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (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 proposta por EVERSON DOS SANTOS em face de IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

regularidade das cobrança das mensalidades entre julho/2015 e 

setembro/2015 eis que a parte Requerente afirma que solicitou o 

trancamento da matrícula em junho/2015; contudo, somente em 

setembro/2015 conseguiu concluir o procedimento por embaraços criados 

pela parte Requerida. Esta por sua vez aduz pela regularidade da 

cobrança ante a solicitação formalizada apenas em setembro/2015. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A desistência da parte Requerente em prosseguir no 

curso matriculado e consequente rescisão do contrato de prestação de 

serviços educacionais operou-se formalmente em setembro/2015 nos 

termos da cláusula 5ª do contrato (id nº 11106641). Não tendo sido 

observado as formalidades previstas, tenho por devidas a cobrança das 

mensalidades dos meses de julho/2015 a setembro/2015, data em que a 

parte Requerida reconhece ter ocorrido o pedido formal de cancelamento 

do contrato por parte do Requerente. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS A PEDIDO DO RECLAMANTE - DÍVIDA EXISTENTE ATÉ O 

PERÍODO DA REFERIDA SOLICITAÇÃO - DEVER DA PARTE RECLAMANTE 

DE EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA - RESCISÃO CONTRATUAL 

DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso, tendo o 

reclamante solicitado o cancelamento do curso de ensino educacional em 

22/06/2011, devida a contraprestação dos valores cobrados das 

mensalidades até aquela data. 2- Devidamente demonstrado nos autos o 

pedido de cancelamento do contrato por parte do aluno, deve a instituição 

de ensino atender ao pedido. 3- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT, RI 

0010040-52.2014.811.0007, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal 

Única, j. 20.05.2016 - grifo nosso). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

RECONVENÇÃO VISANDO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES EM 

ATRASO E MULTA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

FORMAL DA DESISTÊNCIA DO CURSO COM PERMANÊNCIA DOS 

SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DA APELANTE ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL 

DE 30% - REDUÇÃO PARA 10% Na falta de formalização da desistência 

do curso, são devidas as mensalidades vencidas durante o contrato até a 

data do ajuizamento da ação, considerada para determinar a rescisão - A 

multa compensatória prevista, de 30%, revela-se abusiva, demonstrando 

desequilíbrio contratual em favor do credor - Inscrição em órgão restritivo 

no exercício regular do direito Recurso provido em parte (TJSP, APL 

1400917320058260000 SP 0140091-73.2005.8.26.0000, Rel. José Malerbi, 

35ª Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2011). Ainda que se trate de 

relação de consumo, isto não elide, por si só, o ônus da parte Requerente 

em fazer prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art 373, I, 

CPC. Nesta senda, a parte Requerente não trouxe nenhum número de 

protocolo hábil a corroborar que tenha solicitado o trancamento prévio da 

matrícula. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000658-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES SAVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MULTIGRAIN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEGAR STECKER OAB - DF0009012A (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 DE TRANSBORDO proposta por TRANSPORTES 

SAVA LTDA - EPP em face de MULTIGRAIN S.A. Ressai dos autos que a 

parte Requerente busca a cobrança de transbordo, com fulcro no 5º-A, 

§2º da Lei n° 11.442/2007, por alegado atraso na descarga dos veículos. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. A competência no âmbito dos Juizados Especiais 

é, via de regra a do domícilio do Réu, conforme art. 4º, I da Lei nº 9.099/95. 

Neste caso, a parte Requerida, conforme dados da petição inicial, possui 

sede na Avenida Curitiba, 3124, Centro, Sorriso/MT; portanto a Comarca 

de Alta Sorriso/MT detém a competência para processar a presente 

demanda. Frisa-se que o reconhecimento de ofício da incompetencia 

territorial no presente feito encontra-se em conformidade com o Enunciado 

nº 89 do FONAJE, in verbis: A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis. Bem como 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência territorial dos 

Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte 

requerida, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. […] 

Sentença mantida. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016 - grifo nosso). Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 51, III, da Lei n° 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012343-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. PIERONI TRANSPORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBRA TERMINAL VALONGO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA OAB - DF38868 

(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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DE 

COBRANÇA DE ESTADIAS proposta por R. PIERONI TRANSPORTES em 

face de LIBRA TERMINAL VALONGO S/A. Ressai dos autos que a parte 

Requerente busca a cobrança de transbordo, com fulcro no 5º-A, §2º da 

Lei n° 11.442/2007, por alegado atraso na descarga dos veículos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A competência no âmbito dos Juizados Especiais é, 

via de regra a do domicílio do Réu, conforme art. 4º, I da Lei nº 9.099/95. 

Neste caso, a parte Requerida, conforme dados da petição inicial, possui 

sede Rua Cais do Valongo, s/n, Bairro Valongo, Santos/SP; portanto a 

Comarca de Santos/SP detém a competência para processar a presente 

demanda. Frisa-se que o reconhecimento de ofício da incompetência 

territorial no presente feito encontra-se em conformidade com o Enunciado 

nº 89 do FONAJE, in verbis: A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis. Bem como 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência territorial dos 

Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte 

requerida, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. […] 

Sentença mantida. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016 - grifo nosso). Frisa-se que o 

comprovante de endereço atribuído à parte Requerente juntado aos autos 

(id nº 10533079) demonstra que a pessoa física de RICARDO PIERONI 

reside nesta urbe; contudo, o contrato social (id nº 10533049) e o 

Cadastro do CNPJ (id nº 10533065) demonstram que a sede da pessoa 

jurídica parte Requerente se situa na Avenida Professor Manoel José 

Pedroso, 1147, Parque Bahia, Cotia/SP. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 51, III, da Lei n° 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006186-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELECIONI LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI DE ANDRADE (REQUERIDO)

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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por ELECIONI LOPES SILVA em face de SIDNEI DE ANDRADE. Ressai dos 

autos que a parte Requerente busca a cobrança de transbordo, com 

fulcro no 5º-A, §2º da Lei n° 11.442/2007, por alegado atraso na descarga 

dos veículos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma 

vez que devidamente citadas (id nº 12790621) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 12985803). A revelia induz presunção 

relativa de veracidade dos fatos arguidos na petição inicial; todavia, a 

matéria de direito ainda necessita ser demonstrada. Neste sentido a parte 

Requerente comprovou o prejuízo material conforme ids nº 7238954 e 

7238966. Todavia, no que tange ao dano moral, este deve ser mensurado 

verifica-se a existência de culpa concorrente da parte Requerente. Pela 

análise dos autos a parte Requerente não demonstrou que cercou-se das 

cautelas inerentes à compra ao, antes de finaliza-la, proceder com a 

revisão mecânica; na qual os problemas aduzidos poderiam ter sido 

verificados. 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 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 a restituir a importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais) devidamente corrigido pelo INPC a partir do respectivo desembolso e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação; bem 

como a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013506-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROSO SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 

requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Em 

síntese, sustenta a Requerente que fora surpreendida com a negativa de 

autorização para realização de exame médico, em pese na ocasião dos 

fatos estivesse em dia com os pagamentos das mensalidades. Irresignada 

com a deficiência na prestação de serviços, ingressou com a presente 

demanda, almejando indenização moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) pelos transtornos sofridos. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que 

a parte Autora propôs a presente ação, visando a indenização por danos 

morais em razão da negativa quanto a realização de exame médico. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a parte Autora ter efetuado o 

pagamento de diversas parcelas com dias de atraso e, ainda, se 

encontrar inadimplente. Razão pela qual se negou o pedido de realização 

do referido exame, e, consequentemente, em razão da inadimplência 

autoral fora também rescindido o referido contrato. Entrementes, em sede 

de contestação a Reclamada apresenta farta documentação como telas 

de seu sistema interno e histórico de pagamento das referidas 

mensalidades, demonstrando com clareza os atrasos nos pagamentos e, 

ainda, a inadimplência de alguns meses, 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. “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. 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: 1001154-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIOLLI - MADEIRAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NEVES MOTTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (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. Decido Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de ação proposta por Felipe Antoniolli - Madeiras - ME, em face 

de Alexandre Neves Motta, buscando receber o valor descrito no cheque 

encartado aos autos. Antes de qualquer outra digressão jurídica entendo 

imprescindível analisar a competência deste juízo para o julgamento da 

demanda, eis que o(s) cheque(s) é (são) de praça diversa. No sistema 

dos juizados especiais, o magistrado pode analisar até mesmo de ofício a 

matéria atinente à competência territorial: ENUNCIADO 89 – A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). O foro 

competente para o julgamento de demanda desta natureza, é o domicílio do 

devedor ou de eleição no instrumento de crédito. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial que abaixo colaciono: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CHEQUE. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO 

EXECUTADO OU LOCAL DO PAGAMENTO. 1. O FORO COMPETENTE 

PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O EMITENTE 

DE CÁRTULA DE CHEQUE É O LOCAL DE DOMICÍLIO DO RÉU OU DE 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, INCISO I, II 

E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.099/95. 2. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A C J :  2 0 1 3 0 1 1 1 4 7 3 4 9 8  D F 

0147349-81.2013.8.07.0001, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de 

Julgamento: 20/05/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/05/2014 . Pág.: 

198) O endereço indicado pelo Autor para citação e intimação do Réu, é 

da comarca de Cuiabá - MT, fato que restou evidenciado na procuração 

juntado aos autos pelo Requerido. Ademais, o foro de eleição de 

pagamento escrito no título não é desta comarca, o que também impede a 

apreciação do mérito neste juízo. Admitir a tramitação do presente feito 

nesta Comarca, seria ignorar o Principio do Juiz Natural, o qual estabelece 

que deve haver regras objetivas de competência jurisdicional, com fito de 

resguardar a independência e imparcialidade do órgão julgador. Insta 

consignar, que a sentença que decide pela inadmissibilidade da ação 

nesta justiça especializada provoca a extinção do processo sem 

resolução do mérito e não impede que, futuramente, a autora venha, outra 

vez, propor a mesma ação, adequando a competência territorial. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o presente feito, isto sem resolução de mérito, pela flagrante 

incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente demanda. 

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.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013303-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-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 em razão de 

débitos em cartão que desconhece. A Reclamada por sua vez, aponta que 

os débitos são devidos 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 do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 
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alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012944-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MAFALDA ELIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. Insurge-se o reclamante quanto 

ao cancelamento, por parte da requerida, de seu vôo fazendo com que a 

mesma tivesse que prorrogar sua passagem para o exterior. Discorre que 

o cancelamento teve efeito dominó em sua programação, gerando danos 

materiais e morais indenizáveis. Restando infrutífera a audiência de 

conciliação, a Requerida apresentou contestação. Em sua defesa a 

Requerida alega que o cancelamento se deu em razão de alteração da 

malha aérea, sendo caso fortuito externo, portanto, força maior 

excludente de ilicitude. Considerando a inexistência de preliminares 

hasteadas, passo ao julgamento do mérito da demanda. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o reclamante adquiriu previamente passagem aérea da 

companhia reclamada. No caso vertente, verifico que ocorreu o 

cancelamento do voo do autor, sendo necessário a prorrogação de 

passagem aérea para o exterior. A reclamada em sua contestação, alega 

que o cancelamento ocorreu em razão da alteração de malha aérea, 

sendo o problema imprevisível e inesperado, suscitando excludente de 

responsabilidade e conseqüente improcedência do pedido de indenização 

por dano material e moral. Pois bem. A responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 
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serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. 

Evidencia-seque os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se 

preocupou em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, 

ônus que lhe incumbia. Assim, ressalvando o entendimento deste juízo de 

que a alteração de malha aérea deve ser consideradas como excludente 

de ilicitude, por tratar-se de força maior e, portanto, medida necessária 

para garantir a segurança esperada no transporte aéreo, é bem de ver 

que o ônus da prova é da companhia aérea. In casu, repito, não restou 

demonstrado nos autos. Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais e materiais à parte reclamante, isso porque o cancelamento 

do vôo, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez 

que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação equivalente à R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) ao reclamante, que servirá, a um só tempo, para amenizar o 

sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência 

que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter 

pedagógico. Quanto aos aludidos danos materiais verifico que as provas 

constante nos autos são hábeis para comprovar os efetivos gastos em 

decorrência do cancelamento do voo da Requerente, de modo que 

entendo como devido a indenização por danos materiais no importe de R$ 

1.602,07 (um mil seiscentos e dois reais e sete centavos). “Ex positis”, 

com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte reclamante, para 

condenar a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS a pagar ao reclamante o 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença, e, ainda, o 

pagamento de R$ 1.602,07 (um mil seiscentos e dois reais e sete 

centavos) a título de danos materiais, via de consequência DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DESANNUSKHAYO DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

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. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta CONTRADIÇÃO na SENTENÇA que julgou 

pela condenação em multa referente à suposta litigância de má-fé. Os 

embargos de declaração serão acolhidos sempre que visualizada a 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação 

perante o JEC, DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe 

ao julgador o provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão 

providos em caso de verificado que assiste razão ao embargante em 

requerer o saneamento do respectivo vício. In casu, verifico que fora 

aplicado o pagamento de multa por eventual litigância de má-fé. Entretanto, 

ao compulsar os autos de maneira minuciosa entendo que não restou 

evidenciada a má-fé do Requerente. Insta salientar que em nosso 

ordenamento rege o principio da boa-fé presumida, sendo que o contrário 

desta, necessitar de comprovação, fato este que não ocorreu. “Ex 

positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para fins 

de REFORMAR A SENTENÇA, retirando a multa por litigância de má-fé 

aplicada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012539-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA TEREZINHA BOHNEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO)

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-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, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. Em 

síntese, insurge-se a Requerente quanto às cobranças referentes a dívida 

de responsabilidade de BRUNO SPIES seu esposo falecido, requerendo o 

cancelamento dos débitos, bem como reparação por supostos danos 

morais em razão da negativação indevida. Irresignada com a deficiência 

na prestação de serviços, ingressou com a presente demanda, almejando 

indenização moral pelos transtornos sofridos. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a indenização 

por danos morais em razão da negativação e cobranças realizadas em 

razão de empréstimo consignada realizado por seu esposo já falecido. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito, tendo em vista a parte Autora não ter comunicado o 

falecimento do mesmo e ainda o contrato de empréstimo efetuado pelo de 

cujus não possuir seguro e, portanto, mesmo com o seu falecimento, a 

dívida ser devida. Insta salientar que a ausência ou não de notificação 

quanto ao falecimento não influência na presente demanda tendo em vista 

que o ponto principal do caso em testilha se encontra na legalidade das 

referidas cobranças tendo em vista que ao analisar o contrato, nota-se 

que o mesmo não possuía cobertura de seguro de modo que o falecimento 
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do devedor não extingue a dívida. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada apresenta farta documentação como telas de seu sistema 

interno, extrato de pagamentos e contrato de prestação de serviços 

comprovando o alegado em sede de contestação. 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. “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. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012820-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DE SOUZA OAB - MT11572/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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. Apenas para situar a 

questão, o Reclamante ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aduz a inicial que a parte Reclamante 

realizou renegociação de débitos com a Requerida, no entanto, teve 

bloqueado indevidamente saldo em sua conta mantida junto à instituição. 

Pugna então, restituição dos valores cobrados indevidamente e 

indenização por danos morais. Na defesa apresentada pela Reclamada, 

sustenta que não assiste razão a autora, apresenta preliminar de falta de 

interesse de agir e no mérito discorre que agiu no exercício regular de seu 

direito. A preliminar confunde-se com o mérito e, portanto, com este será 

analisado. 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;”. 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. É importante ressaltar 

que tal benesse conferida por 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. Portanto, o objetivo da inversão do ônus da prova é, tão-só e 

exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo, 

e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma demanda, em 

detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. "In casu", 

caberia ao demandante comprovar que os descontos ocorreram de 

maneira indevida, contudo, não logrou êxito em seu desiderato. Pelo 

contrário, a parte autora admite que tinha débitos pendentes e que até o 

parcelamento estava em atraso. Ademais, pela análise dos documentos 

carreados aos autos, verifico que o Requerente foi alertado da 

possibilidade de bloqueio de valores depositados em conta até total 

adimplemento dos débitos renegociados. O item "9" do parcelamento 

dispõe sobre o bloqueio. Ora, ao que tudo indica, o bloqueio realizado 

nada mais é do que o exercício regular do direito da Reclamada. Logo, não 

há que se falar em restituição de valores, muito menos em supostos danos 

morais a serem indenizados. "Ex Positis", JULGO IMPROCEDENTES os 

PEDIDOS formulados na inicial e por consectário jurídico lógico, DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. 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. P.I.C. 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: 1012854-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou a presente de Ação de Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais movida em face do Banco do Brasil, 

alegando, em síntese que contratou seguro de vida junto ao Banco, o qual 

era pago através de parcelas de R$ 384,69 (trezentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e nove centavos), a quais eram debitadas 

automaticamente de sua conta corrente. Alega não ter sido informada a 

respeito da renovação do contrato, que inicialmente possuía vigência de 

um ano. Narra que tentou por diversas vezes realizar seu cancelamento, 

porém não obteve êxito. Irresignada com a deficiência na prestação de 

serviços, ingressou com a presente demanda, almejando a repetição do 

indébito e indenização moral pelos transtornos sofridos. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO em razão 

de renovação de seguro que ocorreu sem a sua anuência. Inobstante, 

sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu 

direito, tendo em vista constar expressamente previsto no contrato 

assinado pela parte autora, que o seguro seria renovado enquanto 

persistir a dívida ou os limites de crédito pré-aprovados, até que o 

segurado complete 70 (setenta) anos ou seja solicitado o cancelamento do 

seguro. Insta salientar que não consta nos Autos provas hábeis a 

comprovar que a parte Requerente tentou solicitar o cancelamento do 

referido seguro conforme alegado, não se desincumbindo de seu ônus 

probatório. Entrementes, em sede de contestação a Reclamada apresenta 

farta documentação como telas de seu sistema interno, e contrato de 

prestação de serviços comprovando o alegado em sede de contestação. 

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. 

“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. 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: 1012235-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI TOMAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000027-11.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANA DA SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. 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. Diante da ausência 

de questões preliminares, 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 

e exclusão do nome da 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 619 de 719



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). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito discutido nos autos no montante de R$ 213,34; 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. SINOP, 25 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013546-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013546-87.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCIELLY LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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 aplicação da 

súmula 385 do STJ, considerando que a negativação ora discutida é 

preexistente em relação à todas as demais e, assim sendo, o caso 

concreto não se amolda ao entendimento da súmula em comento. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado 

no SCPC através de extrato extraído do site Boa Vista, não sendo 

indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito, 

sendo que, ademais a ré não afastou a veracidade da consulta anexada 

no id 11120461. 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 da prova. Denota-se que a ré se limitou a juntar como 

meio de prova a mera demonstração da existência de cadastro interno do 

consumidor, sendo a maiorias dos “prints” extraídos do sistema interno 

ilegíveis, sem qualquer outro elemento a corroborar a existência do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do consumidor. 

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, encaminhamento de 

faturas os débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos 

são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Partindo desse contexto, observo que a 

inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi 

indevida, portanto, a manutenção da exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pelo reclamante. No mesmo sentido é a posição da 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(Procedimento do Juizado 

Especial Cível 1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e 

publicado no DJE em 20.10.2017). Assim sendo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que juntou telas do 

sistema interno ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de 

prova, o que evidencia que a negativação do nome da parte requerente foi 

indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação. 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 ipso, 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). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido 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. 

SINOP, 25 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011275-54.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOLOGNESI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (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 (id 

13750740), 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 
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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: 1004704-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BORGES AVELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 1002342-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE REBELATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHUBIA ANTUNES SEGATO OAB - MT17901/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

JULIANA AMORIM SANTANA (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 (id. 

13621357), 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: 1013470-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, o Reclamante ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face da Reclamada, aduzindo, em síntese, que realizou 

contrato de empréstimo para ser descontado as parcelas diretamente de 

seu benefício previdenciário. Discorre que logo no início da relação 

contratual, percebeu que a Requerida não descontava os valores de 

forma automática, pelo que sacava seu benefício para suprir suas 

necessidades, restando inadimplente. Sustenta que a má prestação de 

serviço da Requerida ensejou a cobrança de juros, multa e correção por 

inadimplência, além da ameaça de negativação do seu nome junto ao 

serviço de proteção ao crédito, o pugnando pela indenização por danos 

morais. A Ré por sua vez, aduz que os descontos seriam efetuados na 

conta corrente e não de seu benefício. Acrescenta que a parte Autora 

jamais lhe procurou para falar sobre os fatos, bem como, que age no 

exercício regular de direito. 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;”. 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. Inobstante, tal benesse conferida por 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. Ressalto que o objetivo da inversão do ônus 

da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do 

consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma 

demanda, em detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. 

"In casu", verifico que o Autor foi "vítima" de sua própria negligencia, pois 

tinha conhecimento de que os descontos não estavam sendo efetuados 

na sua aposentadoria e manteve-se inerte. Ademais, conforme sustentado 

pela Requerida, desde o momento da contratação do empréstimo, restou 

entabulado que os descontos ocorreriam na conta corrente e não do 

benefício previdenciário. Nesse sentido, não há prova nos autos de que 

se tratavam da mesma conta. Logo, não há que se falar em danos morais 

a serem indenizados, uma vez que não restou comprovado fato 

constitutivo de direito do autor. "Ex Positis", JULGO IMPROCEDENTES os 

PEDIDOS formulados na inicial e por consectário jurídico lógico, DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. 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. P.I.C. 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: 1000238-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Conforme consta dos autos, tratam-se os autos de ação indenizatória na 

qual a parte autora alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da 

Ré com destino a São Paulo e no dia da viagem, apenas no trecho de ida, 

verificou que a Companhia havia alterado os assentos reservados. Em 

decorrência disso aduz que sofreu transtornos indenizáveis. Pelo acima 

exposto, requer a condenação da companhia aérea ora Ré ao pagamento 

de indenização a título de danos morais. Em sede de contestação alega a 

Requerida que agiu amparado no exercício regular de seu direito e 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. A controvérsia do caso sub judice 

está em saber se há ou não os pressupostos que dão ensejo ao dano 
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moral alegado pela Autora. Da análise da exordial, entendo que o pedido 

de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque a simples 

alteração de poltrona em voo considerado relativamente de curta duração, 

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 da Requerente. 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) Ainda, em sede de contestação a Reclamada 

apresenta farta documentação que comprova a faculdade da empresa Ré 

quando, caso haja necessidade, alterar as marcações de assentos por 

razões de cunho operacional. 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: 8012314-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MASSASHI MITSUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GOMES DE SOUSA (REQUERIDO)

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: 1011211-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CLIMACO SILVA BRITES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS em face de 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Versa a presente demanda 

sobre relato do Requerente que no dia 18.06.2017 teria sofrido danos 

materiais e morais quando, ao trafegar pela Rodovia BR 163, em trecho 

sob concessão da CRO, o dispositivo do sistema denominado “Sem Parar” 

(TAG) teria apresentado defeitos, baixando a cancela no posto de pedágio 

enquanto o requerente ainda atravessava o guichê, causando danos ao 

para-brisa do veículo. Em sua tese inaugural a parte Requerente pleiteou a 

aplicação do CDC pela existência de relação de consumo, bem como 

responsabilidade objetiva da concessionária. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. A responsabilidade da parte Requerida é objetiva, não apenas em 

face do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os motoristas que 

ali trafegam evidentemente enquadram-se no conceito do consumidores 

(art. 2º, CDC); bem como em face do disposto no art. 37, §6º, CF. E neste 

sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDRA NO LEITO 

DA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA 

CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. 1. Responsabilidade objetiva: cabe à concessionária que detém 

a concessão sobre a rodovia zelar pelo bom uso desta e das adequadas 

condições de trafegabilidade, por força da Constituição Federal e do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. Nexo causal: a prova dos autos 

indica que os fatos ocorreram de acordo com a versão contida na inicial e 

no documento entregue pela ré ao autor - de que os danos no automóvel 

deste decorreram do impacto contra uma pedra que havia sobre o leito da 

pista. Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor, exclusiva ou 

mesmo concorrente. 3. Danos morais: não há provas de que o acidente 

tenha acarretado ao autor transtornos que desbordem a normalidade de 

eventos semelhantes, não trazendo o caso em pauta hipótese de dano 

moral "in re ipsa". […] Apelos desprovidos. (Apelação Cível Nº 

70045440484, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 15/08/2013 - grifo 

nosso) Em sua contestação a parte Requerida afirma que não foram 

comprovados os fatos constitutivos do direito do Autor e, ainda, a culpa 

exclusiva do Requerente que não manteve a distância necessária. O ônus 

probatório de culpa exclusiva da parte Requerente incumbia à parte 

Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC. Porém, esta limitou-se 

colacionar vídeo que em nada se consegue ver certamente o ocorrido. A 

prova do dano material resta cabalmente demonstrada nos orçamentos 

anexados aos autos; eis que os três orçamentos foram devidamente 

apresentados, restando totalmente comprovado os danos sofridos. Por 

fim, no que tange ao dano moral estes não merecem guarida uma vez que 

os contratempos elencados como ensejadores do pleito indenizatório 

trataram-se de desdobramentos naturais do sinistro, não vislumbrando-se 

qualquer ofensa específica à honra da parte Requerente. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a 

importância de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) a título de 

DANOS MATERIAIS devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso e juros legais 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: 1005283-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que o endereço da 

parte autora está localizado no município de Primavera do Leste/MT, 

conforme consta dos dados descritos na petição inicial e no comprovante 

de endereço. Ora, o artigo 4º da Lei nº. 9099/95 é claro ao estabelecer 

que para as causas previstas na Lei dos Juizados Especiais, é 

competente 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. Parágrafo único: em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”. Logo, a presente 

reclamação deveria ser proposta no foro de 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, ou, ainda, no domicílio do autor, que não era o de Sinop/MT na 

data da propositura da demanda. No caso dos autos bem se observa que 

a reclamação não obedeceu a esse critério territorial, sendo manifesta a 

incompetência deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 89 do FONAJE: “A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Posto isso, 

reconheço a incompetência territorial deste juízo para processar e julgar a 

presente demanda, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95. Sem 

condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. P.R.I. Após, o trânsito em julgado da presente 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012634-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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 autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada 

quedou-se inerte. 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. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta 

realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito 

litigado. A Requerida não apresentou defesa, 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 ser posterior há 

outra inscrição em nome da parte Requerente, o que atenua 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: 1009175-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY RICARDO MATOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome em razão de 

débitos referente a parcelamento estudantil. A Reclamada por sua vez, 

aponta que os débitos são devidos 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 do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Verifico que o Requerente 

requereu o cancelamento do curso no final de 2016 e até a presente data 

seus débitos estavam adimplidos, não sendo plausível portanto haver 

débitos em aberto tendo em vista ter ocorrido o cancelamento em 2016 e 

os débitos colacionados em extrato pela Requerida se referem ao ano de 

2017. Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como 

indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição ao 

crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural do 

ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo 

autor, não carecendo, portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista 

dos elementos probatórios constantes dos autos, restando provada a 

inserção indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, 

não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, 

por isso mesmo ser indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, 

transcrevo o julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso 

análogo assim se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - 

DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - 

ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - 

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o 

cancelamento do cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do 

cliente em cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo 

firmado entre as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano 

moral. 2 - A parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a 

sua pretensão e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, 

por sua vez, não logrou comprovar a regularidade das cobranças que 

efetuou. 3 - Na ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das 

alegações da parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - 

Deficiência na prestação do serviço, passível de indenização por danos 

morais, prescindindo da comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do 

quantum indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter 

compensatório e punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI, 52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 

26/07/2012) destacamos No tocante ao valor da condenação por dano 

moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério 

matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a 

paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar 

ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um 

efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no 

futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008765-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA DOS SANTOS (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008765-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELA CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 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 e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

aplico parcialmente os efeitos da REVELIA somente quanto ao pedido de 

declaração de inexistência de débito, considerando que o extrato do 

SPC/SERASA anexado pela parte promovente faz crer que o dano moral 

seja inexistente. Por certo que caberia à requerida apresentar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, 
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CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, atendimento telefônico ou 

documento assinado pela parte reclamante apontando a referida 

contratação dos débitos discutidos, o que não foi feito, até porque não 

apresentou defesa nos autos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, tendo em vista que juntou telas do sistema interno 

ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de prova, evidencia-se 

nos autos que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, 

fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida objeto da 

ação. No entanto, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto 

porque, conforme consulta deste juízo a autora possui anotações 

preexistentes no SPC/SERASA e outras bases em período anterior à 

negativação ora debatida (id. 9093138) E, assim sendo, não havendo 

prova de irregularidade das inscrições pretéritas realizadas pela Caixa 

Econômica Federal e PR-CTA Eventos ou de eventual discussão judicial 

dos débitos, não se mostra cabível a indenização por danos morais no 

caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Ademais, insta consignar que a 

ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial no valor de R$ 91,14, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 25 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013855-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MAMEDE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. 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, afasto a 

alegação de ausência de documento indispensável à propositura da ação, 

eis que a promovente acostou comprovante de endereço válido e em 

nome próprio no id. 11251010, p.4 Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, vez que a autora 

demonstrou que seu nome se encontra negativado no SPC/SERASA 

através de extrato extraído do site credenciado ao SPC, não sendo 

indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito, 

sendo que, ademais a ré não afastou a veracidade da consulta anexada 

no id 11251013. 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 da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada de diversos prints do sistema de interno, tendo 

localizado as contas existentes em nome da parte autora inscritas no 

SPC/SERASA e evidenciado a existência de extratos de consumo dos 

planos de telefonia contratados no telefone nº. (66) 99712-7938 e no 

telefone (66) 99915-7903. Ademais, demonstrou a ré a existência de 

diversos pagamentos realizados pela linha telefônica contratada, 

afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e inscrição do 

nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse 

quadro fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em 

relação aos documentos juntados pela reclamada ou a eventual quitação 

do débito debatido. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Diante 

de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de 

consequência, extingo o processo com resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro 

a gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 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: 1004717-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MOROSSINO GUSTAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(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. 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: 8012487-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIANA DOS SANTOS DESTEFANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (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 conforme id nº 13028315. 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: 1000663-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO VICENTE FERREIRA (REQUERIDO)

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 POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 em face de CRISTIANO VICENTE 

FERREIRA. Ressai dos autos que a parte Requerente busca o pagamento 

dos valores contidos no cheques nº 900053 e 900054 emitidos pela parte 

Requerida. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A competência no âmbito dos 

Juizados Especiais é, via de regra a do domícilio do Réu, conforme art. 4º, 

I da Lei nº 9.099/95. Logo, este Juízo é incompetente para processar e 

julgar esta demanda, pois a cobrança do referido título compete ao Juízo 

de onde a obrigação deve ser satisfeita, ou no domicílio do réu, que, no 

caso em apreço, são a Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Verifica-se 

que não apenas a parte Requerida reside em tal Comarca, mas também os 

títulos de crédito objeto da presente demanda foram lá emitidos em agência 

bancária lá situada. Nesse sentido a jurisprudência pátria se manifesta: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. TRATANDO-SE DE CHEQUE, O ART. 

2º, INCISO I DA LEI Nº 7.357/85 (LEI DO CHEQUE), ESTABELECE O LOCAL 

ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA COMO SENDO "O LUGAR 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO". DEVE PREVALECER A 

REGRA GERAL QUE ESTABELECE COMO FORO COMPETENTE O 

DOMICÍLIO DO RÉU OU O LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER 

SATISFEITA (ART. 4º, I E II, DA LEI 9.099/95). NO CASO CONCRETO, A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SE CARACTERIZA TANTO EM RAZÃO DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, COMO EM VIRTUDE DO LUGAR DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO (DE PAGAR). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006654750, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 05/05/2017 - grifo nosso). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ARGUIDA PELA 

PRIMEIRA RECORRIDA. RECURSO PARA QUE O FEITO TENHA 

PROSSEGUIMENTO EM FACE DAS DEMAIS RECORRIDAS. 

IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO ART 4º, II, DA LEI 

9.099/95, COMO SENDO DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO RÉU OU DO LUGAR 

ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DA 

PRIMEIRA RECORRIDA QUE TAMBÉM SE APLICA ÀS DEMAIS. 

NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO FORO COMPETENTE. 

SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0022592-73.2013.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: 

DOUGLAS MARCEL PERES - J. 30.06.2015 - grifo nosso), Frisa-se que o 

reconhecimento de ofício da incompetencia territorial no presente feito 

encontra-se em conformidade com o Enunciado nº 89 do FONAJE, in 

verbis: A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis. Bem como entendimento da Turma 

Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. […] Sentença mantida. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 105999020118110014/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 

26/07/2016 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, III, da 

Lei n° 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004703-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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. Ressai dos autos que a parte 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.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329445 Nr: 9088-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADIMILSON CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - 

OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... DECIDO.Analisando detidamente os autos, verifico inexistirem 

elementos novos, hábeis a modificar a decisão prolatada às fls. 38/41 dos 

autos em apenso (Código Apolo 328677), que decretou a prisão 

preventiva do indiciado, por estarem presentes as circunstâncias 

autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.Vale 

registrar que a prisão encontra-se fundamentada na garantia da ordem 

pública, diante da gravidade do delito e do modus operandi desempenhado 

na execução do crime, pois, do que consta dos autos, o indiciado se valeu 

de informações privilegiadas para a prática do delito.Outrossim, não 

obstante o álibi alegado pela defesa (de que o indiciado estaria em local 

diverso na hora dos fatos), o depoimento da testemunha Raimundo Soares 

Guimaraes (fl. 36 – C.A 328677), somado aos demais elementos indiciários 

se mostram, neste momento, suficientes e autorizam a manutenção da 

custódia cautelar.No mais, o fato do indiciado possuir atributos pessoais 

favoráveis não tem o condão de lhe conferir o direito à liberdade quando 

presentes as circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, 

conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores.Posto isso, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido 
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fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por Adimilson Carlos 

Ribeiro.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o indiciado, por 

intermédio de sua advogada.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 297997 Nr: 7193-48.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL CLAUDINO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Carta Precatória - Código Apolo 297997

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Mariana Oliveira Cecon e Moacir de Oliveira.

Designo o dia 25 de junho de 2018, às 14h35min para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

que proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, do 

STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as testemunhas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 05 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 299376 Nr: 8041-35.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ANDREI BACHMANN, EZIDORO 

ANTONIO FUNEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Carta Precatória - Código Apolo 299376

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Adão Pivoto.

Designo o dia 25 de junho de 2018, às 15h30min para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se a testemunha.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 05 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 301747 Nr: 9449-61.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA, LAÉRCIO 

MARIA, MILTON DE OLIVEIRA DIAS, ANTONIO AMARILDO TELLES, 

WILSON ANTONIO ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENAIDE BELEM 

JAMACARU - OAB:99787/SP, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 Carta Precatória - Código Apolo 301747

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder aos 

interrogatórios dos acusados Laercio Maria e Antônio Amarildo Telles.

Designo o dia 25 de junho de 2018, às 17h20min para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se os acusados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 05 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241019 Nr: 12599-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ IORI, para 

devolução dos autos nº 12599-21.2015.811.0015, Protocolo 241019, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220091 Nr: 18394-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ IORI, para 

devolução dos autos nº 18394-42.2014.811.0015, Protocolo 220091, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 216780 Nr: 16169-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Ação Penal - Código Apolo 216780

Vistos.

Considerando que a sentença às fls. 109/118 deixou de dar destinação ao 

numerário depositado à fl. 28, pago à título de fiança, determino seja ele 

restituído ao acusado, o qual deverá ser intimado pessoalmente, por carta 

precatória (fl. 120), para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe seus 

dados bancários e o seu CPF para a restituição.

Acaso não localizado, intime-se o acusado por edital e, transcorrido o 

prazo de 90 (noventa) d ias (CPP, art igo 122)  sem 

comparecimento/manifestação, determino seja o numerário doado para o 

Conselho da Comunidade desta Comarca, com as cautelas de praxe.

Determino, ainda, que a Sra. Gestora remeta o feito à Contadoria Judicial 

para realização do cálculo das custas e das despesas processuais 

devidas e, no mesmo ato acima determinado (expedição de carta 

precatória) intime o sentenciado para realizar o pagamento do valor 

calculado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo para o pagamento das custas, certifique-se a sua 

realização ou não pelo sentenciado. Acaso negativo, proceda-se às 

anotações no Cartório Distribuidor, nos termos do artigo 352, da CNGC/MT.

Intime-se a advogada constituída sobre o teor desta decisão.

Cumpridas as determinações acima e as constantes na sentença às fls. 

109/118, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de vezo.

Expeça-se o necessário.

Sinop, 05 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 191747 Nr: 13375-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEOMIR JOÃO VERONEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos etc.

1-Diante da certidão de fls. 119, informando que a Portaria 21/2018-DF, 

suspende a expedição de mandados no período compreendido entre 18/04 

e 04/05, salvo mandados de caráter de urgência/emergência, fato esse 

que atingiu o caso dos autos, inviabilizando a realização da audiência 

nesta data.

 2- Em sendo assim, redesigno a audiência Admonitória, para o dia 18 de 

Julho, p.f, às 14h00min, devendo o cartório expedir o necessário

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 286586 Nr: 183-50.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, 

LEONARDO MOREIRA JANIS, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, ROGERIO 

ZAMARIOLI, GÉSSICA JENIFER DA SILVA, NAYARA FERREIRA DE 

ARAUJO, LUCIMAR CRISTINA DOS SANTOS PIRES FERREIRA, PABLO 

APARECIDO PEDROSO DE AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 (...) Na sentença penal condenatória proferida em 23.3.2018 (fls. 

810/904) pelo Juízo da 2ª Vara Criminal local, foi determinada a restituição 

do “aparelho celular, o valor monetário e a motocicleta (relacionados à fl. 

193), apreendidos com o sentenciado Pablo, bem como os aparelhos 

celulares apreendidos na residência da sentenciada Lucimar e os 

celulares apreendidos quando da prisão flagrancial de Nayara, Pedro 

Géssica e Leonardo Moreira, a quem detinha posse, pois não comprovada 

a origem ilícita. A restituição do veículo apreendido deverá ocorrer 

mediante a apresentação do comprovante de propriedade, 

observando-se, ainda a juntada de recibo e das cautelas legais no 

momento da destinação” [sic, g. n. – f. 903].Posto isso, à luz do disposto 

na referida sentença, considerando que o réu não apresentou cópia do 

CRV da motocicleta Honda/Titan 150 CC, de cor vermelha, placa KAO 

8247, por ora, defiro parcialmente o pedido formulado em 23.4.2018 (f. 

919) e determino o imediato cumprimento da parte dispositiva da referida 

sentença, apenas com relação à restituição do valor (R$ 580,00) 

apreendido em 03.01.2017 (fls. 193 e 204) com o réu Pablo Aparecido 

Pedroso de Amorim, acrescido de juros e correção monetária, mediante 

transferência bancária para a conta corrente nº 10992-4, agência nº 

1180-0 do Banco do Brasil S/A, de titularidade do causídico Névio 

Pegoraro, OAB/MT 6904B, CPF nº 389.593.210-87, expedindo-se o 

competente alvará de levantamento de valor.Por fim, considerando que já 

foram apresentadas as razões e contrarrazões recursais pela Defensoria 

Pública e pelo Ministério Público, respectivamente, em 22.5.2018 (fls. 

938/950) e 30.5.2018 (fls. 951/989), cumpra-se integralmente a decisão 

proferida em 09.5.2018 (f. 937) e remetam-se os autos ao e. 

TJMT.Cumpra-se e intimem-se (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 315372 Nr: 17892-98.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 CERTIFICO, autorizada pela legislação vigente, que INTIMO a advogada do 

réu para, no prazo de 02 dias, indicar nos autos as folhas que devem 

acompanhar o agravo em execução, nos termos do despacho proferido 

em 18/5/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 307626 Nr: 13254-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 18.677

 Defiro o pedido de juntada de relatório de inteligência, conforme requerido 

pelo Ministério Público e homologo a desistência de oitiva da testemunha 

Rosangela Amaral Marques, conforme requerido pela defesa.

Declaro encerrada a instrução processual e em observância ao artigo 

403, § 3º, do CPP, concedo às partes o prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias para alegações finais, após, venham conclusos para sentença.

 Saem intimados os presentes.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Portaria

P O R T A R I A N.º 001/2018/VEIJ

Determina a realização de correição na Vara Especializada da Infância e 

Juventude de Sinop/MT.

O MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Sinop/MT, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO que o art. 18 da CNGC estabelece a obrigatoriedade de 

correição quando da assunção da unidade judiciária;

CONSIDERANDO que a Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Sinop/MT foi instalada no mês de março do ano em curso e 

não passou por correição;

 CONSIDERANDO os princípios constitucionais da eficiência e da duração 

razoável do processo;

CONSIDERANDO o princípio da proteção integral à criança e ao 

adolescente e seus corolários processuais;

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar correição na Vara Especializada da Infância e Juventude 

de Sinop/MT.

Art. 2º. Designar o dia 02 de julho de 2018, às 9h, para o início da 

correição, e o dia 27 de julho de 2018, para o encerramento.

Parágrafo único. A correição se desenvolverá durante o expediente 

ordinário de trabalho, sem prejuízo às atividades ordinárias, inclusive a 

realização de audiências já aprazadas.

Art. 3º. Designar o Assessor Técnico-Jurídico Ozéias Correa de Brito para 

secretariar os trabalhos correicionais;

Art. 4º. Recomendar ao senhor Gestor Judiciário fiel observância às 

disposições da CNGC, especialmente as Seções 2 e 3 do Capítulo I;

Art. 5º. Determinar a publicação deste ato no Diário da Justiça Eletrônico, 

sua afixação no átrio do Fórum e na Secretaria, e remessa à 

Corregedoria-Geral da Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública 

e à Subseção local da OAB-MT.

Parágrafo único. Ficam convidados os senhores serventuários, 

advogados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, assim 

como a população em geral, para acompanhar os trabalhos da correição e 

apresentar reclamações e sugestões em prol do aperfeiçoamento dos 

serviços forenses.

Sinop/MT, 20 de junho de 2018.

JACOB SAUER,Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 296826 Nr: 6458-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REBECA VITORIA SANTOS FIDELIS, CÉLIA COSTA 

SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada 

contestação pela parte requerida, Estado de Mato Grosso.

 Certifico ainda, que a contestação de fls.145/160 (Município de Sinop) foi 

protocolada no prazo legal. Diante do exposto, e em cumprimento ao item 

03 de folhas 304/304v, encaminho estes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229604 Nr: 5379-69.2015.811.0015

 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: FELIPE DE MELLO SOUZA, LUCILENE DE MELLO 

ANDRELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de determinar que o Município de Sinop/MT matricule o menor 

Felipe de Mello Souza, em creche nas proximidades de sua residência, 

confirmando a liminar concedida às fls. 23/25, excluindo apenas a multa 

diária imposta. Por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar o requerido nas custas processuais, visto que 

isento, bem como nos honorários de sucumbência, vez que a partir da 

Emenda Constitucional nº. 80/14, não são mais devidos honorários 

advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a esta 

instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, assim, 

com a nova redação do artigo 134, “caput”, da Constituição Federal, esta 

instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Não havendo interposição 

de recurso voluntário no prazo legal, encaminhem-se os autos, nos termos 

do art. 496 do Código de Processo Civil, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 317657 Nr: 1418-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, MGF, BMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS, DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 (...)3. Por conseguinte, levando-se em consideração que o princípio 

orientador das decisões judiciais é prevalência dos interesses do menor, 

com fulcro no artigo 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

CONCEDO a guarda estatutária dos menores Madson Guilber Freire e 

Batsaba Milena Freire ao casal Ilse Karbusrg e Reinaldo Lopes da Silva, 

bem como determino a desinstitucionalização e imediata entrega dos 

menores para os referidos guardiões. Expeça-se o respectivo termo de 

guarda (dados dos guardiões junto ao processo Código 277768).(...)6.1. 

Desta forma, estando o poder familiar suspenso, suspendem-se também 

todos os direitos a ele inerentes, até ulterior deliberação.6.2. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. 7. Vencidas as preliminares e, 

estando o processo em ordem, passo ao saneamento do feito. 8. 

Presentes os pressupostos processuais de existência e validade da 

relação jurídica processual, bem como as condições da ação, declaro o 

processo saneado. 9. Defiro a produção de prova pericial, testemunhal e, 

ainda, o depoimento pessoal das partes. 10. Proceda-se ao estudo 

psicossocial pormenorizado dos requeridos, para fins de verificar se eles 

dispõem ou não de condições materiais, psicológicas e morais para 

cumprir os deveres do poder familiar em relação aos menores, no prazo 

de 10 (dez) dias. 11. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15 de agosto de 2018, às 14h30min. 12. Fixo o ponto controvertido em: 

a) prova de que os requeridos dispõem ou não de condições materiais, 

psicológicas e morais para cumprir os deveres do poder familiar em 

relação aos infantes. 13. Intimem-se os requeridos e seus advogados, 

para que compareçam à audiência designada, bem como para apresentar 

o rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 296826 Nr: 6458-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REBECA VITORIA SANTOS FIDELIS, CÉLIA COSTA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que houve a prestação do serviço no mês de maio de 

2018 e a apresentação de nota fiscal e detalhamento (p. 372/377), 

cumpra-se os itens 4.1 e 4.2 da r. decisão de p. 215/216.

Ante a manifestação da parte autora às p. 378/379, pugnando o 

restabelecimento de prazo para apresentação de novos orçamentos, 

defiro.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Sinop – MT, 12 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 288536 Nr: 1399-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESMN, RPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ORTEGA FERREIRA 

- OAB:18935/MT, DANIEL BUSHATSKY - OAB:OAB/SP 270.767, 

LEONARDO PERIM DE PAULA - OAB:OAB/MT 20.587, PEDRO HENRIQUE 

CARNEIRO - OAB:19366, RINALDO SERGIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 22.154, SERGIO BUSHATSKY - OAB:OAB/SP 89.249, 

Vinicius Queiróz de Oliveira - OAB:OAB/MG 149430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com suporte nos dispositivos retrotraídos, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil para DECRETAR a perda do poder 

familiar da mãe biológica, destituindo-a deste poder/dever, senhora 

Dayanne Rodrigues Nascimento, em relação ao filho Fernando Rodrigues 

Nascimento. Em decorrência, por expressão do pedido, hei por bem 

DEFERIR aos requerentes Emiliana Serapilha Mancuzo Nicolau e Ricardo 

Pampana Nicolau a adoção da criança Fernando Rodrigues Nascimento, 

que sofrerá alteração integral do nome para: Matheus Mancuzo Nicolau. 

Por conseguinte, necessárias as seguintes determinações: 1) 

cancelamento do registro original da criança, assentado sob matrícula 

0637500155 2013 1 00707 157 0324277 53, no Terceiro Registro Civil das 

Pessoas Naturais de Cuiabá-MT, com abertura de novo registro no 

Registro Civil de seu assento de nascimento, lavrando-se a respectiva 

certidão aos pais ora constituídos, a ser feita no Registro Civil local; 2) 

inscrição no assento novo de nascimento do adotando dos nomes e 

profissões dos adotantes como seus pais, bem como o nome dos 

progenitores destes, constantes dos autos; 3) não poderá constar nas 

certidões do competente ofício que forem expedidas nenhuma observação 

sobre a origem do ato; 4) passará o menor a chamar-se, por opção dos 

pais adotivos e respeitados os sobrenomes deles, Matheus Mancuzo 

Nicolau. Sem custas e despesas judiciais, nos termos do art. 141, § 2.º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, além dos beneplácitos da 

assistência judiciária que confirmo. Preclusas as vias de insurgência, 

atendidas as exigências consignadas linhas volvidas, anote-se, baixe-se 

e arquive-se. Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os 

presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269468 Nr: 9457-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDBDO, SDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA 

FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Saneamento do feito.

Da preliminar de nulidade de citação.

A requerida arguiu, em sede preliminar, a nulidade da citação por edital, 

haja vista que não foram suprimidas todas as possibilidades de citação 

pessoal.

Neste sentido, o Código de Processo Civil assim estabelece:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei”.

Ademais, a jurisprudência pátria possui o entendimento de que, sendo 

tentados os meios de citação pessoal, restando estes infrutíferos, é 

legítima a tentativa de citação por edital.

 Corroborando o entendimento esposado, os seguintes arestos, ora 

compilados em destaque:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

ARGUIÇÃO DE NULIDADE. Realizada medida necessária à localização da 

parte, encontrando-se esta em local incerto e não sabido, correta a 

realização de citação editalícia. ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 

Em ação que envolve pedido de alimentos, pertence ao alimentante o ônus 

da prova acerca de sua impossibilidade de prestar o valor pleiteado. Dever 

de sustento da genitora. Apelação desprovida”. (TJ-RS - AC: 

70074811290 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 

24/10/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 25/10/2017);

“APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. 

DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO. 

TENTATIVA DE VENDA DAS CRIANÇAS. 1. A apelante, citada por edital e 

representada em juízo por curador especial, contestou e apelou por 

negativa geral. Caso em que a prova dos autos mostra que foram 

esgotados os meios razoáveis para tentar localizar a apelante, com o que 

se conclui adequada a realização de citação por edital. 2. O contexto 

probatório evidencia a negligência e o abandono dos apelantes em relação 

aos menores, não tendo condições mínimas para exercerem o poder 

familiar, correta a destituição do poder familiar. RECURSO DESPROVIDO”. 

(TJ-RS - AC: 70074948118 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Data de Julgamento: 27/09/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 29/09/2017).

Dessa maneira, verificado que o requerido encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, não sendo possível localizá-lo em razão da ausência de 

dados deste, de modo que a citação via edital mostrou-se como medida 

imprescindível para integrar o polo passivo da demanda.

Portanto, inexiste nulidade no ato citatório. A preliminar deve ser rejeitada 

em seus termos. Consigno, ainda, que houve a nomeação de curador 

especial, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, vencida a preliminar e, estando o processo em ordem, passo ao 

saneamento do feito.

Presentes os pressupostos processuais de existência e validade da 

relação jurídica processual, bem como as condições da ação, declaro o 

processo saneado.

 Defiro a produção de prova testemunhal e, ainda, o depoimento pessoal 

do autor e do adotando, bem como de sua genitora.

 Determino a realização de estudo psicossocial com os requerentes e a 

criança S. M. N., devendo ser realizada pela equipe multidisciplinar deste 

Juízo, a fim de verificar as atuais condições de convivência do infante, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de julho de 

2018, às 16:00 horas.

 Fixo como ponto controvertido: a) prova de que a partes dispõem ou não 

de condições materiais, psicológicas e morais para cumprirem os deveres 

do poder familiar em relação ao menor.

Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência designada. Consigne-se que o adotando e sua genitora deverão 

comparecer à audiência.

Intime-se o requerido, por meio de seu curador especial a Defensoria 

Pública Estadual.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Sinop – MT, 12 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 246143 Nr: 15950-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRT, GR, VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como visto, a pretensão de visitas não se coaduna com a atual 

conjuntura de vida da criança, inserida noutra família substituta, sendo que 

Deron Rodrigues Torres obviamente não mais detém a guarda dela. Assim, 

o pedido não merece prosperar, ante a inviabilidade de visitas à infante, 

vez que esta não mais se encontra institucionalizada, senão no seio de 

outra família que em momento algum demonstrou interesse o reate dos 

laços afetivos dela com Deron, sendo até compreensível que, se 

auscultados, insurjam contra tal ideia, já que têm propósito de adotá-la, 

com a ação em franco desenvolvimento.Nesse passo, dando continuidade 

ao feito, determino a intimação da parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.Tendo em vista a existência nestes 

autos de cópia da decisão que destituiu o poder familiar da genitora da 

criança nos autos cód. 165237, determino o seu desapensamento e 

consequente arquivamento, com as baixas e anotações de estilo.Por fim, 

em vista da evidente conexão – pedido de adoção da mesma criança – 

sendo que o desfecho positivo de um prejudica o outro, determino o 

apensamento destes autos aos autos cód.  290661 , 

certificando-se.Intimem-se.Cumpra-se.Sinop – MT, 15 de junho de 

2018.Walter Tomaz da CostaJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 271767 Nr: 10930-93.2016.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDDS, LGDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RENATA FRANCHINI DE 

MACEDO ALVES - OAB:23201/O, BARBARA FORTUNA SILVA - 

OAB:OAB. 20965/O, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Exéço intimação de Vossa Senhoria, nos termos da decisão de fl. 80, a 

seguir transcrita: "Assim, redesigno a audiência de ratificação para o dia 

14 de agosto de 2018, às 14h."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 315901 Nr: 108-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DOS, CSP, SOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeço intimação de vossa senhoria, conforme de decisão de fl. , 53, a 

seguir transcrita: "Assim, redesigno o ato para o dia 14 de agosto de 

2018, às 16h.

Intimem-se as partes, observando-se os demais comandos lançados à fl. 

15."
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 322063 Nr: 4385-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVADS, ADSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 dias

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): E. M. de S. e eventuais terceiros 

interessados

Resumo da Incial:A ação proposta por J. V. A. S., menor, representado 

por sua genitora A. S. A., brasileira, solteira, secretária, inscrita no CPF/MF 

n.º 114.297.247-06, portadora da cédula de identidade n.º 2235180 

SSP/ES, residente e domiciliada a Rua Santana, n.º 855, Jardim Paulista II, 

CEP 78.55-854 em Sinop – Estado de Mato Grosso, cel.: 66 99715-2750, 

visa a obtenção de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE SUPRIMENTO DE 

AUTORIZAÇÃO PATERNA para viagem do menor ao exterior 

acompanhado de sua genitora, em desfavor do Requerido E. M. S., 

brasileiro, portador da cédula de identidade n.º 1289934 SSP/ES, inscrito 

no CPF n.º 045.911.507-39, residente no Estado do Espírito Santo em 

endereço desconhecido, por meio deste, objetiva a sua citação para que 

tenha ciência de todos os termos da presente ação.

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

Determino a citação do requerido e de eventuais terceiros interessados, 

por edital, com prazo de 20 dias, para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 15 dias.

Concomitantemente, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Ao final, voltem-me conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Sinop – MT, 05 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

Nome e cargo do digitador:Cleber Zuanazzi, gestor judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222112 Nr: 918-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFM, RJM, MEFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Szwed - OAB:E/MT 

20258, Andréia Szwed - OAB:OAB-E 20258, MARCELA REIS FRIZON - 

OAB:20221/O - MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com suporte nos dispositivos retrotraídos, julgo procedente os 

pedidos, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para decretar a perda do poder familiar da mãe biológica, 

destituindo-a deste poder/dever, senhora T. L. F., em relação a filha M. E. 

F. B. Em decorrência, por expressão do pedido, hei por bem deferir aos 

requerentes A. F. M. e R. J. M. a adoção da criança M. E. F. B., que 

sofrerá alteração no sobrenome: M. E. F. M..

 Por conseguinte, necessárias as seguintes determinações:

 1) cancelamento do registro original da criança, com abertura de novo 

registro no Registro Civil de seu assento de nascimento, lavrando-se a 

respectiva certidão aos pais ora constituídos;

 2) inscrição no assento novo de nascimento da adotanda dos nomes e 

profissões dos adotantes como seus pais, bem como o nome dos 

progenitores destes, constantes dos autos;

 3) não poderá constar nas certidões do competente ofício que forem 

expedidas nenhuma observação sobre a origem do ato;

 4) passará a criança a chamar-se, por opção dos pais adotivos e 

respeitados os sobrenomes deles, M.E.F.M.

 Certificado o transito em julgado, expeça-se mandado para inscrição e 

registro da presente sentença, da qual não se fornecerá certidão, em 

obediência e com os requisitos dos arts. 29, § 1.°, letra “b”, 33, parágrafo 

único, da Lei dos Registros Públicos; 47 e §§, 165 e seus incisos e 170, 

estes do ECA.

 Sem custas e despesas judiciais, nos termos do art. 141, § 2.º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, além dos beneplácitos da 

assistência judiciária que confirmo.

 Do mesmo modo, sem honorários advocatícios.

 Preclusas as vias de insurgência, atendidas as exigências consignadas 

linhas volvidas, anote-se, baixe-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 320295 Nr: 3273-32.2018.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VV, EDSNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 expeço intimação ao patrono do requerente, para no prazo de 10 dias, 

emendar a inicial conforme decisão de fl. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 288536 Nr: 1399-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESMN, RPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ORTEGA FERREIRA 

- OAB:18935/MT, DANIEL BUSHATSKY - OAB:OAB/SP 270.767, 

LEONARDO PERIM DE PAULA - OAB:OAB/MT 20.587, PEDRO HENRIQUE 

CARNEIRO - OAB:19366, RINALDO SERGIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 22.154, SERGIO BUSHATSKY - OAB:OAB/SP 89.249, 

Vinicius Queiróz de Oliveira - OAB:OAB/MG 149430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Acolho o parecer ministerial de p. 68 e, por conseguinte, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de junho de 2018, às 

15:00 horas.

 Saem as partes intimadas da audiência designada.

 Dê ciência ao curador especial, representado pela Defensoria Pública e 

ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Sinop – MT, 06 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 310377 Nr: 14860-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REBECA VITORIA SANTOS FIDELIS, CÉLIA COSTA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT., ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Vistos etc.

 Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Rebeca Vitória Santos Fidelis, criança representada por sua genitora 

Celia Costa Santos, em face do Estado de Mato Grosso e Munícipio de 

Sinop/MT, todos qualificados.

 Relatado, em síntese, que a infante conta atualmente com 03 anos de 

idade e está em tratamento domiciliar sob os cuidados de “Home Care”, 

disponibilizada em razão de decisão judicial nos autos 

6458-15.2017.811.0015 – cód. 296826, em tramite neste Juízo.

 Sustentada a necessidade de energia elétrica ininterruptamente para 
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manter os equipamentos utilizados na internação domiciliar. Alegado que 

após a instalação da “Home Care” em sua residência, a energia elétrica 

aumentou consideravelmente, não possuindo condições de suportar 

tamanho ônus.

 Pugnada liminarmente pela instalação de uma unidade consumidora 

autônoma, exclusiva para medir o consumo dos aparelhos e equipamentos 

utilizados, a fim de compelir os requeridos a arcarem com o consumo de 

energia elétrica por tempo indeterminado (enquanto estiver instalado o 

sistema); o custeio do débito em mora referente ao mês com vencimento 

em 23/10/2017, no valor de R$ 944,42; bem como se abster de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito em atraso até 

o deslinde do feito.

A r. decisão de p. 53, determinou a inclusão da concessionária Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/ A. no polo passivo; a emenda 

da inicial para informar a data exata em que passou a utilizar a unidade 

consumidora 6/498325-0 e a data em que os aparelhos de “Home Care” 

foram instalados.

 Determinado, ainda, que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia 

elétrica na residência da parte autora; bem como que realize uma inspeção 

na residência, no sentido de verificar as condições e locais que os 

aparelhos “Home Care” estão instalados, a alteração de consumo de 

energia que estes ocasionaram, com relatório de consumo do último do 

ano, indicando se há possibilidade de instalação de unidade consumidora 

autônoma no quarto/cômodo utilizado pela requerente.

Emendada a inicial (p. 55/56), informando a data em que os aparelhos 

foram instalados (25/08/2017).

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. manifestou-se à p. 

78, aduzindo ter cientificado a parte autora, que para o cumprimento da 

liminar, por já possuir uma unidade consumidora, deveria agrupar o seu 

padrão.

 Informou ainda que as faturas vencidas da unidade consumidora já 

instalada e as prováveis faturas da unidade consumidora que será 

instalada serão encaminhadas ao Estado para o pagamento, pugnando 

seja desonerada a efetuar o pagamento de eventual multa fixada pelo 

descumprimento da decisão, bem como que suas intimações sejam feitas 

exclusivamente em nome de Evandro César Alexandre dos Santos, sob 

pena de nulidade.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

A r. decisão de p. 53, frente e verso, foi clara em seu item 2.1 

determinando que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

realizasse inspeção na residência da parte requerente no sentido de 

verificar as condições locais em que os aparelhos de “Home Care” estão 

instalados; o acréscimo do consumo de energia que estes ocasionaram, 

devendo indicar, se possível, a média de consumo dos respectivos 

aparelhos; apresentar relatório de consumo do último ano; bem como 

indicar se há possibilidade de instalação de unidade consumidora 

autônoma no “quarto/cômodo” utilizado pela paciente do “Home Care”, no 

prazo máximo de 30 dias.

A singela petição de p. 78 e seus anexos em nada exprime o cumprimento 

destes pontos, todos eles. Pelo contrário, tudo vago com termos técnicos 

incompreensíveis a este Juízo. Ora, se há necessidade de agrupar o 

padrão, o que significa isso afinal de contas?

O que o Juízo quer, está bem explícito no item 2.1 da r. decisão de p. 53. 

Se não estiver suficientemente explícito, então que embargue da decisão 

ou peça esclarecimentos ainda que tardio, já que não o fez no tempo, e 

não apresente uma petição mal enjambrada (p. 78 frente e verso), que 

praticamente em nada contribui para os esclarecimentos necessários 

determinados.

 Portanto, concedo o prazo de 05 dias, para que a Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. cumpra na íntegra o item 2.1 da r. decisão de 

p. 53, sobre pena de ser responsabilizada por multa no valor estabelecido 

na própria decisão, ou seja, R$ 2.500,00 por dia, exclusivamente as suas 

expensas; bem como, em igual prazo, esclareça qual a impossibilidade 

técnica absoluta de se colocar uma unidade consumidora para o uso dos 

aparelhos no quarto em questão.

 Se não for cumprida esta decisão no prazo assinalado, retornem os autos 

conclusos para, mantidas as astreintes, adotar medidas mais drásticas 

contra a própria gerência e direção da empresa renitente.

 Tratando-se de feitos com nítida conexão, inclusive mencionado a petição 

inicial, determino o apensamento dos autos ao processo nº 

6458-15.2017.811.0015 – cód. 296826, certificando-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Sinop – MT, 06 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 298858 Nr: 1175-75.2016.811.0102

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMCN, JADL, ABCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14.834/O - MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 16.233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop – MT, 05 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 252911 Nr: 19781-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RW, MQ, NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Cumpra-se a determinação de p. 66, com urgência.

Intime-se.

Sinop – MT, 05 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271767 Nr: 10930-93.2016.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDDS, LGDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RENATA FRANCHINI DE 

MACEDO ALVES - OAB:23201/O, BARBARA FORTUNA SILVA - 

OAB:OAB. 20965/O, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Aguarde-se a realização da audiência aprazada.

Cumpra-se.

Sinop – MT, 05 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 274374 Nr: 12681-18.2016.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NTSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Renove-se o oficio de p. 111, solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida à p. 109.

Se cumprida, determino o arquivamento dos autos com as anotações e 
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baixas necessárias.

Cumpra-se.

Sinop – MT, 05 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315901 Nr: 108-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DOS, CSP, SOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Aguarde-se a realização da audiência aprazada.

Cumpra-se.

Sinop – MT, 05 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315557 Nr: 18019-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AK, MNK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO SARTORI DOS 

SANTOS - OAB:17714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Devidamente citada a parte requerida não apresentou contestação.

Decreto sua revelia, consignando a não ocorrência do efeito previsto no 

art. 344 (presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial), mas tão 

somente do efeito previsto no art. 346 (desnecessidade do revel ser 

intimado dos atos processuais subsequentes), ambos do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a indisponibilidade do direito objeto do litígio, 

conforme preconiza o art. 345, inciso II, do aludido Diploma Legal.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop – MT, 05 de junho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 296826 Nr: 6458-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REBECA VITORIA SANTOS FIDELIS, CÉLIA COSTA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A empresa prestadora do sistema de Home Care, não pode ao seu 

alvedrio deixar de prestá-lo quando bem entender, inclusive fixando uma 

data para tal, exatamente amanhã: 31/05/2018.

 Uma vida que está em jogo. Não pode, em linha de princípio, ser 

abandonado o tratamento por rezingas e quizilas, que devem ficar muito 

aquém do tratamento de saúde imprescindível à manutenção da vida da 

criança.

 De todo modo, se demonstrado o desinteresse, diligencie-se a parte 

autora, no prazo de 10 dias, apresentando outros orçamentos com outras 

empresas, mantida tanto quanto possível a paridade de valores, a fim de 

dar continuidade à prestação de serviços.

 Enquanto isso, e até que seja definido pelo juízo, a empresa R. C. R. 

Assistência de Enfermagem Domiciliar Ltda.- ME, a qual presta o serviço 

de Home Care, deve continuar a exercitá-lo regularmente.

 Quanto aos motivos que estariam por detrás do esmorecimento da 

empresa de Home Care a continuar na prestação de serviço, ou seja, 

resistência e preconceito da mãe em restringir o acesso e a forma de 

atendimento à sua filha, manifeste-se a própria, em 05 dias, cientificada 

desde logo, de que o tratamento de saúde não é um sistema de hotelaria 

sofisticado cinco estrelas. Ele visa na verdade preservar a vida de sua 

filha, sem olvidar a conjuntura estatal, os profissionais envolvidos, a 

estrutura material, os gastos envolvidos, a realidade de vida dela, os 

procedimentos necessários etc.

 Deste modo, havendo dificuldades impostas pela mãe da requerente, se 

de fato existirem, as responsabilidades recairão sobre ela, eis que 

referidas atitudes seriam aparentemente ridículas e levianas. A humildade 

cabe em todo lugar.

Não se olvide que há risco de ficar sem a prestação de serviço, o que 

colocará em xeque a própria vida de sua filha, devendo ter mais humildade 

na hora de tratar com os profissionais que dela tem cuidado a elevados 

ônus por conta do Estado de Mato Grosso.

 Determino de todo modo, que seja realizado estudo psicossocial pela 

equipe interprofissional deste juízo, devendo fazer visita e constatar 

essas resistências a respeito, ouvindo e observando a mãe e os 

profissionais que atendem a sua filha.

 Considerando os expressivos valores mensais envolvidos na prestação 

de serviço Home Care, providencie o Estado de Mato Grosso, em prazo 

razoável, informando o juízo em até de 90 dias das providências adotadas, 

procedimento licitatório, visando contratar empresas, se for o caso, para 

prestá-los em condições de acordo com a Lei nº 8.666, de 1993, sob pena 

de responsabilidade.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para adotar as medidas 

devidas a respeito da última determinação, promovendo as ações que se 

revelarem pertinentes, informando o juízo para fins de instrução da causa.

 Transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação quanto aos 

detalhamentos e notas fiscais referentes aos meses fevereiro, março e 

abril de 2018 (p. 323/328, 335/340 e 351/357), certifique-se e remetam-se 

os autos imediatamente conclusos, para deferir, se for o caso, o bloqueio 

via sistema BACENJUD dos respectivos valores indicados nas notas 

fiscais de p. 328, 340 e 357.

 Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência, sobretudo a notificação da empresa de Home 

Care, para não suspender os serviços.

Sinop – MT, 30 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 320295 Nr: 3273-32.2018.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VV, EDSNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 expeço intimação ao patrono do requerente, para no prazo legal, emendar 

a inicial conforme decisão de fl. ,39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 213092 Nr: 13513-22.2014.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOLDC, PMNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, ANA PAULA FINGER MASCARELLO - OAB:OAB/MT 

9.669-A, FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - OAB:14583, FELLIPE 

GEBAUER DE NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIS AUGUSTO LOUREIRO 

DE CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos procuradores da adotanda para se manifestarem no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 303217 Nr: 10331-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMN, TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE DOS SANTOS 

SIVIERO - OAB:PR/78954, LIANA DE OLIVEIRA GAZZONE - 

OAB:PR/53655

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS DAS PARTES DA DECISÃO A 

SEGUIR TRANSCRITA: "os termos do art. 28, § 2º, da Lei 8.069 de 1990, 

designo audiência para a oitiva da adotanda, visando colher eventual 

consentimento, para o dia 12/06/2018, às 13:00 horas. Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 303217 Nr: 10331-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMN, TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE DOS SANTOS 

SIVIERO - OAB:PR/78954, LIANA DE OLIVEIRA GAZZONE - 

OAB:PR/53655

 Vistos etc.

 Acolho a cota ministerial.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 8.069 de 1990, designo audiência para 

a oitiva da adotanda, visando colher eventual consentimento, para o dia 

12/06/2018, às 13:00 horas.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Sinop – MT, 17 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 162320 Nr: 10068-98.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍLDS, GF, FDCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Intimo os partronos das partes da decisão a seguir transcrita: 

"Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de saneamento e organização do processo para o dia 18 de 

julho de 2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255105 Nr: 912-13.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PEDRO BALBINO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:MT/19.221, JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - OAB:23.145-MT, 

KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Salete Pedroski - 

OAB:21.070/MT

 Vistos etc.

1. Nos termos do artigo 338 do CPC, acolho o pedido formulado pelo 

requerente à fl. 155 e, por conseguinte, determino a exclusão do 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do polo passivo da demanda, com a devida substituição, 

devendo constar o Município de Sinop/MT.

 2. Retifique-se a D.R.A, com as alterações necessárias no sistema e na 

capa dos autos.

3. Condeno o autor ao pagamento de honorários ao procurador do réu 

excluído, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 338, parágrafo único do CPC.

4. Cite-se o Município de Sinop/MT da presente ação, para, querendo, 

contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar as 

advertências legais contidas no artigo 344, do CPC.

5. Decorrido o prazo do item “4”, com ou sem manifestação, intime-se a 

parte autora, por meio de sua advogada, para manifestar-se, em 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.

6. Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 7. Em seguida, voltem-me conclusos.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 324460 Nr: 5954-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APGL, WML

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Preliminarmente, desentranhe-se a fl. 07 e entregue-a ao subscritor da 

peça inicial, visto tratar-se de duplicidade.

2. Processe-se em segredo de justiça.

3. Defiro a gratuidade da justiça.

4. Dispõe o artigo 167 do Estatuto da Criança e do Adolescente que “a 

autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do 

Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se 

possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a guarda 

provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de 

convivência”.

4.1. De outro lado, o artigo 46, § 1º, do referido Estatuto, dispõe que “a 

adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou 

adolescente pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as 

peculiaridades do caso”, bem como que o mesmo “será dispensado se o 

adotando não tiver mais de 1 (um) ano de idade ou se, qualquer que seja a 

sua idade, já estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente 

para se poder avaliar a conveniência da constituição do vínculo”.

4.2. Conforme se verifica pelos documentos juntados aos autos, o menor 

Ítalo encontra-se sob a guarda judicial do casal desde junho de 2016, ou 

seja, a mais de um ano, contando atualmente com quatro anos de idade, 

tempo suficiente para avaliar a conveniência da constituição do vínculo.

4.3. Destarte, com fulcro no artigo 46, § 1º, do ECA, dispenso o estágio de 

convivência.

5. Determino a realização de estudo psicossocial do caso, no prazo de 10 

(dez) dias.

6. Sem prejuízo das determinações acima, designo audiência para oitiva 

dos adotantes para o dia 15 de agosto de 2018, às 14h00min.

7. Intimem-se as partes para que compareçam à audiência.

8. Notifique-se o Ministério Público.

9. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 320438 Nr: 3377-24.2018.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação oferecida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do representado 

LUAN KLEPACKI, qualificados nos autos, pela prática do ato infracional 

correspondente ao crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código 
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Penal, em face da vítima Carlos Alexandre Leite da Silva.(...)Assim, atento 

às diretrizes traçadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

considerando a gravidade da infração (o ato infracional foi praticado 

mediante violência a pessoa e da violência resultou a morte de Carlos 

Alexandre Leite da Silva), as circunstâncias da infração (o que demonstra 

sua periculosidade) e a capacidade do adolescente em cumprir medida 

socioeducativa (inexiste nos autos qualquer documento que demonstre 

não ser recomendável por questão física e/ou mental a internação do 

adolescente), com fulcro no artigo 122, incisos I a III, do ECA, APLICO ao 

adolescente LUAN KLEPACKI, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, 

por prazo indeterminado, devendo ser reavaliada a cada 06 (seis) meses, 

conforme disposto no artigo 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, para fins de reinserção social e educação do 

infrator.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Proceda-se a 

intimação da sentença em conformidade com o artigo 190 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.Transitada em julgado, expeça-se Guia de 

Execução Definitiva de Medida Socioeducativa.Havendo bens 

apreendidos, ainda não restituídos ou reclamados, determino, desde já, o 

perdimento em favor do Estado, independentemente de intimação dos 

eventuais interessados, nos termos do artigo 123 do Código de Processo 

Penal, aplicada por analogia.Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 322063 Nr: 4385-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVADS, ADSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Previamente a análise do pedido da tutela provisória, intime-se a parte 

autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, nos seguintes termos, sob pena de indeferimento:

a) incluir o genitor no polo passivo da lide, vez que não se trata de 

jurisdição voluntária, mas, procedimento contencioso.

2. Procedida à emenda, retifique-se a D.R.A. devendo incluir o nome do 

genitor no polo passivo da ação.

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162320 Nr: 10068-98.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍLDS, GF, FDCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS N.º 10068-98.2011.811.0015

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: DOUGLAS SILVERIO DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: ÍRIS LOPES DA SILVA e GILMAR FARIAS e FIAMA DA 

COSTA SILVERIO FARIAS

INTIMANDO: Íris Lopes da Silva Filiação: João Aparecido da Silva e Maria 

Lopes Rodrigues, data de nascimento: 17/04/1983, brasileiro(a), natural de 

Campinas-SP, convivente, estudante, do lar, Endereço: Avenida Blairo 

Maggi, S/n.° Proximo A Chapeação dos Manos, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, acima qualificada para 

comparecer à audiência de SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO designada e 

que realizar-se-á no dia 18 de Julho de 2018, às 14h30min, na sala de 

audiência da Vara Especializada de Infância e Juventude, no Edifício do 

Fórum local, situado no seguinte endereço: Praça dos Três Poderes nº 

175, Bairro: Centro, Cidade: Sinop/MT.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 1. Considerando a necessidade de 

readequação de pauta, redesigno a audiência de saneamento e 

organização do processo para o dia 18 de julho de 2018, às 14h30min. 2. 

Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 299. 3. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 291466 Nr: 3203-49.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SK, RHFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 2018, às 

15h00min.

2. Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 552/552-v.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182350 Nr: 3301-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJW, SMDSW, GGDS, MCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG, JNDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando a certidão do Oficial de Justiça de fls. 89, cancelo a 

audiência de instrução e julgamento designada para a presente data e, por 

conseguinte, determino a intimação da advogada da parte autora, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos, realizando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 291466 Nr: 3203-49.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SK, RHFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 AUTOS N.º 3203-49.2017.811.0015

 ESPÉCIE: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: SANDRO KAMINSKI e RICHARD HENRIQUE 

FERNANDES CARDOSO

PARTE RÉQUERIDA: FABIANO CARDOSO

INTIMANDO: Fabiano Cardoso Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Lugar 

Incerto e Não Sabido, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para que compareça à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18 de abril de 

2018, às 15h30min

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de pedido de Ação de Adoção Unilateral 

com Destituição de Patrio Poder em face de Fabiano Cardoso, em favor de 

seu filho R.H.F.C, atualmente sob a gurada de fato da mãe Cláudia.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 1. Considerando que este feito trata-se 

de procedimento relativo à infância e juventude e considerando o 

Provimento n. 02/2018, determino a remessa dos presentes autos para 

redistribuição à Vara Especializada da Infância e Juventude. 2. Às 

providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 288259 Nr: 1264-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADPV, JDPSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS FAGANELLO DE 

PAULA - OAB:OAB 21.987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LEITÃO DE 

SOUZA - OAB:OAB/CE Nº 1639, FRANCISCO HELDER ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/CE Nº 8638, FRANCISCO NEUDSON FALCÃO 

CHAVES - OAB:17.620 OAB/CE, HELTON LUIS ANDRADE DE FREITAS - 

OAB:30.877 OAB/CE, JAQUELINE COELHO - OAB:MT 21.734/O, MELINA 

BARROS TELLES JAGUARIBE - OAB:21812-B OAB/CE

 Vistos etc.

1. Acolho a cota ministerial de fl. 117 e, por conseguinte, determino a 

intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos acerca da petição de fls. 41/49.

2. Após, abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. MELISSA FRANÇA P.V. DE 

MORAES , inscrito na OAB/MT sob nº13.582, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº316409,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. ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA, inscrito na OAB/MT sob nº5.868-A, que tome ciência de que 

está disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº54813,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. CLENILDE FELICIANO 

B.FERRARES, inscrito na OAB/MT sob nº20.993, que tome ciência de que 

está disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº320241,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. ANDRE C. DE ANDRADES , 

inscrito na OAB/MT sob nº 19.803 , que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº397421,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004042-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Certifico que nesta data, junto a estes autos a resposta do ofício da Caixa 

Econômica Federal, razão pela qual, encaminho intimação a parte autora, 

para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001203-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FIRMO RODRIGUES (REQUERENTE)

CELSO FIRMO RODRIGUES (REQUERENTE)

MARCIA MARIA JORDAO RODRIGUES (REQUERENTE)

JANAINA FIRMO RODRIGUES (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ALVES RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. Trata-se de ação de inventário proposta ANITA FIRMO 

RODRIGUES E OUTROS em razão dos bens deixados por CÉSAR ALVES 

RODRIGUES FILHO. O feito seguiu seu normal trâmite normal até que as 

partes pugnaram pela desistência da ação (id. 13409896) e juntaram 

comprovação da emancipação da herdeira menor de idade. É o relatório. 

Decido. NELSON NERY JÚNIOR, in Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, leciona que: 

“quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, 

devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no 

exame do mérito.” Não vejo óbice na extinção do processo de inventário 

por desistência das partes. Neste sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO. 

INVENTÁRIO. DESISTÊNCIA. CUSTAS FINAIS. É direito de pessoas maiores 

e capazes optar por fazer inventário na via extrajudicial, e desistir do 

inventário judicial. Nesse contexto, não faz nenhum sentido condenar ao 

pagamento de custas finais aqueles que desistem da via judicial para 

buscar a via extrajudicial. Tal condenação acabaria por onerar em dobro 

as partes, o que fatalmente seria desestímulo ao desafogamento do Poder 

Judiciário, justamente o que a Lei pretendia obter com a criação e a 

abertura da possibilidade de fazer partilha de forma extrajudicial. De resto, 

manifestada a opção pela via extrajudicial, e pedida a desistência da ação 

de inventário depois de apenas ter havido nomeação de inventariante, 

tem-se por rigor a conclusão de que não cabe condenação em custas 

finais pela homologação da desistência. DERAM PROVIMENTO. (Apelação 

Cível Nº 70059463588, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 05/06/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INTERESSE PROCESSUAL. 

VIA JUDICIAL. OPÇÃO DA PARTE. Existe interesse processual na ação de 

inventário proposta na vigência da Lei n.º 11.441/07, que facultou aos 

interessados a via judicial ou extrajudicial, mesmo quando não existam 

menores ou incapazes ou que o inventário seja consensual. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10005150015385001 MG, Relator: 

Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2016, Câmaras Cíveis / 3ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2016) Em consequência, com 

fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos 

sobreditos. Custas já quitadas. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as devidas baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 40626 Nr: 8437-13.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA VITORIA DE MORAES, REP/ P/ MÃE, MONJA S. 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:OAB/MT 2090, 

PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:4978-OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT, DANIELA NODARI BORGES - OAB:7307MT, REGIS 

FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - OAB:3756

 Certifico que, em face da diligência negativa do Oficial de Justiça no 

intento de intimar o Executado da Penhora no Rosto do Proc. 

13168.17.2010.811.0041 Código 433901 em trâmite pela 1ª vara da 

Fazenda Pública da Capita, INTIMO A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR 

NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS.
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2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008940-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. R. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008940-55.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 12184619), no tocante ao 

reconhecimento da paternidade, guarda compartilhada, convivência e 

alimentos à criança. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que 

defiro a AJG ao requerido (Id. 12184619). Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de 

Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008940-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. R. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008940-55.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 12184619), no tocante ao 

reconhecimento da paternidade, guarda compartilhada, convivência e 

alimentos à criança. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que 

defiro a AJG ao requerido (Id. 12184619). Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de 

Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000881-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000881-44.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro o 

pleito do Ministério Público (Id. 12887974). Com efeito, com a guarda 

compartilhada, os genitores - no cas, a irmã (em virtude do óbito da mãe) e 

o pai -, são responsáveis, conjuntamente, com os cuidados com a criança. 

Não raro, a jornada de trabalho, distância entre as moradias, horário das 

atividades escolares ou atividade extracurriculares, dentre outros, 

impedem que a convivência se dê também durante a semana, o que não 

significa, em todos os casos, que não há consenso para que tais ocorram, 

em sendo possível. Observo que o pai não mantinha contato frequente 

com a filha, quando a mãe era viva. De qualquer modo, o i. do Mistério 

Público pode acompanhar as audiências e nela intervir, em sendo 

necessário, apurar o ânimo das partes. Enfim, até a maioridade da infante, 

as cláusulas podem ser modificadas, havendo interesse nesse sentido. 

Em virtude do exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado 

entre as partes, como se encontra. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art.487, III, 

"b", do CPC. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao requerido 

(Id. 12498268). Lavre-se o termo de guarda compartilhada. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 13 de Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005995-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. R. D. P. (REQUERIDO)

 

1005995-95.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Parte 

autora, para que no prazo de 10(dez) dias manifeste sobre a certidão ID 

1329362 Várzea Grande/MT, 19 de maio de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004639-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI ALVES DA SILVA LULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE ARAUJO OAB - GO8695 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LOPES LULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004639-31.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Para interrogatório do interditando, designo a data de 22 

de Agosto de 2018, às 14 horas e 50 minutos. Cite-se o interditando, 

fazendo constar do mandado a possibilidade de impugnação do pedido, no 

prazo de quinze dias, a contar do interrogatório (art. 756, do CPC). 

Considerando os fatos alegados e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, bem ainda o laudo médico constante dos autos que evidencia 

que o requerido que portador da doença de Alzheimer (Id. 13550915- pág. 

01), antecipo parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, 

para o fim de nomear desde logo curadora provisória do aludido 

interditando, a requerente Sra. Ildeci Alves da Silva Lula. Lavre-se termo 

de curatela provisória. Após a audiência supra designada, aguarde-se 

pelo prazo de 15 (quinze) dias eventual impugnação do pedido (art. 752, 

do CPC). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 753 

do Código de Processo Civil, determino a realização de exame médico no 

interditando, ao que determino, desde já, que deverá ser feita por médico 

(a) que atenda pelo SUS, apto a realizar a perícia. Oficie-se ao IML – 

Instituto Médico Legal solicitando dia e hora para a realização de perícia. 

Após, intime-se o interditando. O (a) perito (a) nomeado (a) deverá 

responder, de forma objetiva e conclusiva, os seguintes quesitos: 1 – O 

(A) interditando (a) possui alguma anomalia psíquica e/ou doença física? 2 

– O (A) interditando (a) é capaz de reger a sua pessoa e administrar seus 

bens? 3 – Caso o (a) interditando (a) possua alguma espécie de anomalia 

física, qual a gravidade da moléstia e qual o grau de influência na prática 

dos atos da vida civil? 4 – O (A) interditando (a) poderá exercer os atos 

da vida civil por si só ou com auxílio de terceiros? 5 – A incapacidade é 

total ou parcial, se apurada, é provisória ou definitiva? 6 – Existe cura para 
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a doença do (a) interditando (a)? 7 – O (A) interditando (a), por causa 

transitória ou permanente, pode ou não exprimir sua vontade? (art. 4º, 

inciso III, do Código Civil). Em seguida, venham-me conclusos os autos 

para prolação de sentença ou designação de eventual audiência de 

instrução e julgamento. Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004255-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1004255-68.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e para ciência da decisão de ID 13408252. 13842330 

13842359 Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 452831 Nr: 13146-66.2016.811.0002

 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: DLPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDMMP, IPP

 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

 DECISÃO: "(...) FUNDAMENTO E DECIDO. Em consulta ao Sistema de 

Informações Eleitorais- SIEL, consta o endereço atual da autora, como 

sendo na cidade de Maranguape-CE, anexo. Dispõe o art. 50 e seguintes 

do CPC: Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro 

de domicílio de seu representante ou assistente. O art. 147, inciso I, do 

Estatuto da Criança e do dolescente:

Art. 147. A competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou 

responsável; Ademais, o STJ em sua Súmula nº. 383, já admitiu o 

deslocamento da competência mesmo após o ajuizamento da ação, no 

caso de mudança de endereço do incapaz. A autora informou que está 

residindo atualmente em Maranguape-CE. Ante o exposto, defiro o pedido 

de fls. 38/39, e, declino, pois, da competência para conhecer do feito e 

determino a remessa dos autos ao Juízo de Maranguape-CE. Intime-se a 

autora, através da Defensoria Pública, os requeridos e o Ministério Público. 

Cumpra-se. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 302426 Nr: 23270-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o 

fim de decretar o divórcio do casal, com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial.

 P. R. I.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC/2015, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV 

do mesmo artigo.

 Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que não há bens 

a partilhar. A requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja, ALBA 

APARECIDA DOS REIS (fls. 13).

Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 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.: 310439 Nr: 6490-98.2013.811.0002

 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: RAFAELA GODINHO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS MASSSHARI ISHITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DA SILVA GODINHO - 

OAB:15230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS MASSAHARU 

ISHITANI - OAB:15285, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:11625/MT

 , inexistente quaisquer dos vícios elencados no dispositivo legal acima 

mencionado, os embargos de declaração se mostram 

insubsistentes.DISPOSITIVO.Ante o exposto, JULGO PARCILAMENTE 

PROCEDENTE os embargos de declaração, apenas para incluir as visitas 

avoengas, em finais de semana alternados como acordado em audiência 

de fls. 52, mantendo, no mais, a sentença proferida às fls. 159/162, pois 

não há obscuridade e contradiçãoP. R. I.O requerido foi condenado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na 

sentença proferida às fls. 162.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações constantes da sentença, ao arquivo com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 451045 Nr: 12347-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:OAB/MT 15643-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Ante o exposto, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE os 

embargos de declaração, apenas para incluir as visitas avoengas, em 

finais de semana alternados como acordado em audiência de fls. 52, 

mantendo, no mais, a sentença proferida às fls. 159/162, pois não há 

obscuridade e contradiçãoP. R. I.O requerido foi condenado ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios na sentença proferida 

às fls. 162.Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações 

constantes da sentença, ao arquivo com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 393511 Nr: 7507-04.2015.811.0002

 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: KESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica de Paula Moterani 

Hintze - OAB:16236

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 3º, da CRFB/1988 e art. 1.723 do CC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de reconhecer a 

união estável entre KEILA ELISANA DA SILVA e GERALDO PEREIRA DA 

SILVA, no período de 20/06/2013 até a data de 31/07/2014, quando do 

falecimento deste último. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.P. 

R. I.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

suspensa a cobrança, eis que defiro o pedido de AJG constante às fls. 

96, item “b”.Transitada esta em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420899 Nr: 22473-69.2015.811.0002

 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: ARFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO 

SOUSA, brasileiro(a), natural de Ceara-RO, casado(a), cozinheiro, 

Telefone 085-987028861. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88 e art. 1.580, § 2º, do CC/2002, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para o fim de decretar 

o DIVÓRCIO do casal com a consequente dissolução do vínculo 

matrimonial.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 900,00 (novecentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I 

a IV do mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que a requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

Amanda Ribeiro Furtado (fls. 15). P. R. I.Em seguida, arquive-se com baixa 

na Distribuição.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de Abril de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 21 de junho de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339361 Nr: 7435-51.2014.811.0002

 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: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA-UNIVAG 

- OAB:7481-B, SIMONE MADUREIRA DE BRITO - OAB:15849/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEUZA SARDINHA DA SILVA, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88 e art. 1.580, § 2º, do CC/2002, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para o fim de decretar 

o DIVÓRCIO do casal com a consequente dissolução do vínculo 

matrimonial.Não havendo prova da existência de bem a partilhar, resta 

prejudicado o pedido.A doação de bem imóvel depende de escritura 

pública.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I 

a IV do mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que a requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

Neuza Baltazar Sardinha (fls. 17). P. R. I.Em seguida, arquive-se com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Abril de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 21 de junho de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 318686 Nr: 15066-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATILDES DIAS FILHO, MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS, 

MILTON MATILDES DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE A. MACIEL SILVA - 

OAB:15141/0, FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA - OAB:67450, 

MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE A. MACIEL SILVA - 

OAB:15141/0, FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA - OAB:67450, 

MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:MT 6.470

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CRFB/88, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e 

DECRETO o divórcio do casal, com a consequente dissolução do vínculo 

conjugal.Julgo improcedente o pedido de partilha de bens.Julgo 

prejudicado o pedido de guarda e alimentos, definidos em ação própria.A 

ação revisional, da mesma forma, depende de ação própria.Oficie-se para 

averbação do divórcio no cartório competente, observando que a 

requerida voltará a usar o nome de solteira.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensa a cobrança ante o benefício a 

AJG.P. R. I. Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações 

acima, arquive-se o feito com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 21 de Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 267441 Nr: 6192-77.2011.811.0002

 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: ANDREA BORTOLOMEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADRIANE BORTOLOMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Acolho o parecer ministerial de fls. 122.

Cite-se o herdeiro Gabriel Bortolomedi Monção, no endereço constante 

das fls. 11, dos termos da presente ação.

Com a resposta, intime-se a Inventariante para apresentar as últimas 

declarações e plano de partilha.

Cumpra-se.
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Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 225590 Nr: 5833-98.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVPArpsmMAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 9439-A, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:OAB/MT 6.610

 VISTOS etc.

Defiro como pedido às fls. 204, item “c”.

O processo aguarda a prisão do executado, sendo certo que a decisão 

que determinou a prisão é de 10/03/2015 (fls. 147).

Expeça-se novo mandado de prisão, com fundamento no artigo 528, § 7º, 

do Código de Processo Civil, pelo período requerido, qual seja, 02 (dois) 

meses.

 Renove-se a diligência no endereço do executado, a fim de proceder à 

prisão civil do mesmo.

Oficie-se AO Tribunal Regional Eleitoral solicitando endereço e informação 

de quando foi a última vez que o executado votou

Encaminhe-se o mandado, pois, à POLINTER, PRF e a Polícia Rodoviária 

Estadual, para cumprimento.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 285998 Nr: 5128-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMMMTBM, TELMA BENEDITA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR D. PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT Nº 3.741

 VISTOS etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente já completou a 

maioridade civil, de forma que não pode mais ser assistida por sua 

genitora (fls. 13).

Assim, intime-se a exequente para regularizar sua representação 

processual, bem ainda requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 285999 Nr: 5129-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMMMTBM, TELMA BENEDITA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:3741/MT

 VISTOS etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente já completou a 

maioridade civil, de forma que não pode mais ser assistida por sua 

genitora (fls. 14).

Assim, intime-se a exequente para regularizar sua representação 

processual, bem ainda requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 281607 Nr: 327-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGOS BARROS - 

OAB:14282/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - OAB:

 VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença visando o recebimento de 

Honorários Advocatícios.

Ordem de intimação pessoal da devedora às fls. 84.

Certidão de trânsito em julgado às fls. 85.

Certidão da Analista Judicial deste Juízo informando da impossibilidade de 

expedição de mandado de intimação da devedora por não encontrar novo 

endereço desta nos autos, observando que a mesma foi citada e intimada 

das custas processuais, por edital (fls. 57 e 79).

Os patronos exequentes devidamente intimados às fls. 88, nada se 

manifestaram nos autos e o autor da ação não foi localizado para 

intimação pessoal (fls.92).

Assim sendo, considerando a inércia dos exequentes, bem ainda que a 

prestação jurisdicional já foi apresentada nos autos, encaminhe-se o feito 

à Central de Arrecadação.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 348387 Nr: 14566-77.2014.811.0002

 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: EPDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPA, DCFC

 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

 DISPOSITIVO.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 32 e seguintes da Lei 8.069/90, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na petição inicial para o fim de deferir a guarda definitiva da 

infante G. A. P. C. à avó materna, EVA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.

P. R. I.

Lavre-se o termo de guarda em favor da autora.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I 

a IV do mesmo artigo.

 Após o trânsito em julgado, lavrado e assinado o termo de guarda, 

arquive-se o feito, com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 26 de Abril de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 279198 Nr: 22950-34.2011.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: YPC, VANILDA DA CONCEIÇÃO COLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PAIVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:18.538, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA REGINA MELIM SAIVA 

- OAB:12154

 VISTOS etc.

O pedido já foi sentenciado (fls. 109/11).

Indefiro o pedido de fls. 120, eis que já se efetivou a prestação 

Jurisdicional.

Arquiva-se o feito com baixa na distribuição.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 19 de Junho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 77336 Nr: 142-45.2005.811.0002

 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: ERLITA NUNES DE SOUZA PIRES, ELIANE SOLANGE DE 

SOUZA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FAUSTINO FIRMINO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - 

OAB:16.236, ROSANNA KALLY SPREFICO DE MEDEIROS - OAB:9.530, 

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte inventarinate através de seu 

advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, cumpra integralemnte a 

solciitaç~eos da PGE/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 252617 Nr: 11639-80.2010.811.0002

 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: CICERO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BRITO PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SCHWARZ SANTOS - 

OAB:11650, RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - OAB:12127-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte inventarinate através de seu 

advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, cumpra integralemnte a 

solciitaç~eos da PGE/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 282847 Nr: 1659-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCINO VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FAUSTINO VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENE MARIA OLIVEIRA E 

OLIVEIRA - OAB:10852-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte inventarinate através de seu 

advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, cumpra integralemnte a 

solciitaç~eos da PGE/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 446129 Nr: 10021-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: “(...) 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, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO da Sra. FABIANI 

VILALVA DE ARAÚJO, qualificada nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora, a requerente, Sra. 

CLEUSA VILALVA DE ARAÚJO, 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 ao 

interditando. 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. P. R. I. Lavre-se o termo de curatela definitiva. Isento de 

custas (fls. 20). Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações 

acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 451387 Nr: 12493-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: “(...) 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, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO do Sr. WESLEY 

MARCELO OLIVEIRA LEMES, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora sua genitora, a 

requerente, Sra. CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA, 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 ao interditando. 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 NCPC. P. R. I. Lavre-se o 

termo de curatela. Isentos de custas (fls. 18). Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.”

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005664-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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KETILLY SANTA ROSA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SILVA SOARES (RÉU)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1005664-50.2016.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 30/01/2018(Id11525330), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Conciliação para o 

dia 15/08/2018, às 14:00horas. Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003237-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. S. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINY SILVA DAMASCENO OAB - 058.884.011-45 

(REPRESENTANTE)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALACY CRISTIAN ARRUDA OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico: 1003237-12.2018.8.11.0002 Certidão – 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão datada de 02/05/2018 (Id. 

12956270) autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

designo audiência de conciliação para o dia 15 de agosto de 2018 às 

14h30. Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. Fátima Maria Wanderley 

Sales Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 423085 Nr: 23601-27.2015.811.0002

 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: SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ, ANDRE FERREIRA 

DINIZ FILHO, JVBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS DE ANDRE FERREIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FUNDAMENTO E DECIDO.Comprovado o tratamento de saúde da 

Inventariante/viúva-meeira, cabível a autorização de venda dos bens 

imóveis, após a assinatura e anuência dos herdeiros (FILHOS) com a 

venda, eis que tal informação não consta do contrato ou de qualquer outra 

manifestação disponível nos autos, não sendo possível afirmar que sabem 

do valor da venda ou condição de pagamento. Assim, após a assinatura 

dos herdeiros no contrato, autorizo a venda.Metade do valor deve ser 

depositado judicialmente, eis que há dívidas pendentes de pagamento, 

como verificado nos autos e não há cálculo dos impostos devidos.O 

alvará pode ser expedido imediatamente após o depósito de metade do 

valor da venda.Intime-se a Inventariante para trazer aos autos a certidão 

negativa de débitos expedida pela PGE-MT, bem ainda a 

GIA-RETIFICADORA e comprovante de recolhimento do ITCMD.Em seguida, 

às últimas declarações e plano de partilha.Após as providências acima, 

dê-se vistas à Fazenda Pública.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 de 

Junho de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 452452 Nr: 12991-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RQSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA - OAB:6.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a decisão de fls. 148v.

A embargante/Inventariante alega haver omissão na decisão, na medida 

em que não houve análise do pedido de fls. 142/145, quanto a 

levantamento da totalidade dos valores depositados junto ao Banco 

Bradesco em nome do “de cujus”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, 

para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conheço dos embargos, por tempestivos, e os rejeito por verificar que na 

decisão proferida às fls. 148v, não há omissão.

A questão posta em debate nos autos foi integralmente examinada por 

este Juízo e não há pontos a ser esclarecidos.

Na manifestação da Inventariante às fls.80, esta limitou o pedido, 

posteriormente reiterado sem tal limitação (fls. 142/145).

Assim, inexistente qualquer vício a ser sanado, os embargos de 

declaração se mostram insubsistentes.

De qualquer modo, não há óbice ao levantamento dos valores existente em 

conta bancária do falecido (fls. 142/145).

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo acolhimento do 

pedido.

Assim, DEFIRO a expedição de alvará judicial para que a Inventariante 

possa levantar o valor total depositado junto ao Banco Bradesco em nome 

do “de cujus”, comprovando-se nos autos a importância auferida.

Consigno que o valor que cabe à menor de idade (25% do valor), deverá 

ser depositado em conta judicial, comprovando-se nos autos em cinco 

dias contados do levantamento do valor pelas herdeiras.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, 

tendo em vista a inexistência dos requisitos aptos a ensejar sua oposição 

e MANTENHO a decisão de fls. 148v, por seus próprios fundamentos, sem 

prejuízo da expedição dos alvarás em favor das herdeiras como decidido.

Cumpra-se integralmente como determinado às fls. 148v e 156v.

Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 397666 Nr: 10106-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADA, AJDA, JRSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Furtado Lustosa da 

Silva - OAB:13786

 VISTOS etc.

Intime-se a exequente para informar o valor atualizado da dívida e o 

período a que pertence, observando os comprovantes de pagamentos.

Após, conclusos para liberação do valor constantes às fls. 92.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 20 de Junho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 290346 Nr: 9962-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELR, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA DE FÁTIMA DOS 

SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:OAB/MT12.584, CLARIANNA MARQUES DE 

ARRUDA E SILVA - OAB:OAB/MT 20.148, Crislei Cristina dos Santos 

pereira - OAB:75.577

 VISTOS etc.

Indefiro, por ora, o pedido de 187/188.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 53514 Nr: 7530-04.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N-RWMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT 3.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: miguel juarez romeiro zaim 

- OAB:4656

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado pelas partes (fls. 63/65), suspendo o curso 

do feito até o cumprimento integral do referido acordo.

Transcorrido o referido prazo, intime-se o exequente para informar aos 

autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação do credor no prazo acima estabelecido, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Advirto o executado de que o não cumprimento do acordo acarretará o 

prosseguimento do feito.

Exclua-se do relatório mensal.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 20 de Junho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 420338 Nr: 22172-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDBD, JOSANDRO FARIAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE DANTAS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Rocha - 

UNIVAG - OAB:8004, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374/MT-B, Narana Souza Alves - UNIVAG - OAB:12640 OAB/MT

 VISTOS etc.

Petitório da parte executada (fls. 130/132), informando o pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) à vista. Requereu o bloqueio do saldo de FGTS 

para quitação do débito remanescente.

Certidão de fls. 137, constando a concordância do exequente aos termos 

da petição de fls. 130/136.

 Assim, cópia da presente decisão serve de ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor da executada Rute Dantas Batista, brasileira, RG nº. 13371428, CPF 

nº. 932.100.941-87, Filiação: Luiz Clestino Batista e Mara Dantas Batista, 

se por outro motivo não estiver presa.

 Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que proceda o bloqueio do 

saldo de FGTS existente em nome da devedora, transferindo o valor para 

conta bancária da parte credora, qual seja, Caixa Econômica Federal, 

Agência 2985, Operação 013, Conta Poupança 39739-7.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 228750 Nr: 8968-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lyzia Menna Barreto Ferreira - 

UNIVAG - OAB:7329/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

 VISTOS etc.Trata-se de Cumprimento de Sentença.Retifique-se a capa 

dos autos e o Sistema Apolo para fazer constar o nome correto da 

demanda.Pretende a parte credora o processamento do feito pelo rito da 

coerção e expropriação de bens, eis que o devedor encontra-se 

inadimplente, desde o mês Fevereiro/2011 a Abril/2018.Estabeleço o 

cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal dos três últimos 

meses que antecedem o protocolo do pedido, ou seja, Janeiro/2018, 

Fevereiro/2018 e Março/2018, e o rito da expropriação de bens 

compreenderá os meses de Fevereiro/2011 a Dezembro/2017.O artigo 

531, § 2º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:Art. 531. (...) .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 CPC). (...).Deve constar do mandado que uma 

vez vencido o prazo e não pago o débito, no montante inicial deverá ser 

acrescido a multa de 10% do valor impago (observado o disposto no § 1º, 

do art. 523, do CPC, se for o caso), com posterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (art. 523, § 3º, do CPC). (...)(art. 829, §1º e 2º do 

CPC).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.Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 

1º e 2°, do CPC.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.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 20 de Junho de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242936 Nr: 4145-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMEDSC, WGDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ESLY GERALDO 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 4145-67.2010.811.0002, Protocolo 

242936, 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): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 226452 Nr: 6630-74.2009.811.0002

 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: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Rocha 

UNIVAG - OAB:8.004, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Vistos etc. Trata-se de feito sentenciado às fls. 37/40, em que já fora 
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decretado o divórcio e homologado o acordo realizado entre as partes, 

bem como anuído pelo órgão Ministerial. Considerando o pedido da 

Defensoria Pública em fl. 123, ante as tentativas infrutíferas de contatar a 

exequente, INDEFIRO o requerimento de fl. 124, tendo em vista as 

inúmeras diligências negativas, com base no artigo seguinte: Assim dispõe 

o art. 370, parágrafo único do CPC/2015: O juiz indeferirá, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. (Grifei e 

negritei). Por conseguinte, remeta-se o presente feito ao arquivo, com 

baixa e anotações de praxe.

 Notifique-se o Ministério Público. Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004819-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FOLTRAN (AUTOR)

IDELENE MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIUVANNI JOSE LAZAROTTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

gustavo farias saber OAB - MT15959/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para, querendo, 

apresentar impugnação a contestação ID n. 13092697, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 215304 Nr: 10671-21.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DROGA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Defiro o pedido de liatação do prazo pelo período de 06(seis) meses, 

conforme requerido às fls. 81.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique a Sra. Gestora 

.Após conclusos.

Intime-se.

Cumpra -se.

Várzea Grande-MT 14 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450118 Nr: 11953-16.2016.811.0002

 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: GONÇALINA EVA ALMEIDA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG NOTICIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 9098

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Data: 21.06.2018

Horário: 15:00h

Processo n.º 11953-16/2016 (Cód. 450118) – Ação de Indenização

Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Gonçalina Eva Almeida de Santana

Advogado: Adriana de Jesus Carvalho Pimentel

Parte ré: VG Notícias

Advogado: Rodrigo Geraldo Ribeiro Araújo

Feito o pregão foi constatada a presença da autora, acompanhada de sua 

advogada, bem como, da representante da ré, Sra. Gonçalina Eva Almeida 

de Santana, acompanhada de seu advogado.

Registro, também, a presença dos estagiários Gilberto Sousa da Costa 

Junior, Crystian Roberto Viguna Nunes Oliveira, Anderson Willian da Silva.

Pela MMª Juíza foi dito:

Oportunizada a conciliação, restou exitosa nos seguintes termos:

A ré compromete-se a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

em três prestações, vencendo-se a primeira em 10.07.2018 e as demais 

em 10.08.2018 e 10.09.2018.

O valor será depositado no Banco do Brasil, agência 3940-3, c/c 13918-1, 

de titularidade da advogada da autora, Adriana de Jesus Carvalho 

Pimentel, CPF 970.994.221-20.

Consignam as partes o pagamento de multa por descumprimento no 

percentual de 20% sobre o total do débito.

Estando ambas as partes em pleno acordo e pondo fim ao processo, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 200, do 

NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, e DOU COMO 

EXTINTA ESTA AÇÃO, na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC.

As partes, desde já, renunciam ao prazo recursal, o que homologo.

Sentença publicada em audiência e dela intimadas as partes.

Transitado em julgado e cumprido o acordo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou a MM.ª Juíza o encerramento. 

Eu, _________, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393405 Nr: 7429-10.2015.811.0002

 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: ANA CELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte requerente para manifestar no prazo legal acerca do depósito 

efetuado pela parte requerida a fl.138/139, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 369711 Nr: 19213-18.2014.811.0002

 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: JUCINEI BRITO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais.Custas processuais pelo autor, 

cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC.Condeno-o, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor da ré, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

considerando o baixo valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8º, 

do NCPC, ante o caráter não condenatório desta sentença, com a ressalva 

do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil .Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 292693 Nr: 12580-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINI APARCIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

Nome do intimando:Requerente: Alini Aparcida de Souza, Cpf: 

04272717111, Rg: 2412868-6 SSP MT Filiação: Valdemar Vieira de Souza 

e Sandreia Aparecida da Silva, data de nascimento: 05/04/1993, 

brasileiro(a), natural de Pontes e lacerda-MT, convivente, Endereço: Rua 

23 Qd. 159 Casa 21, Bairro: El Dorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Providência a ser adotada pela parte:À parte AUTORA para informar nos 

autos seu novo endereço, bem como,juntar fatura de consumo em seu 

próprio nome,sob pena de extinção.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436361 Nr: 4833-19.2016.811.0002

 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: JOSEMARA CLÁUDIA CAMARGO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINE 

TRÉCHAUD - OAB:14099/MT

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.Custas 

processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma 

do art. 98, § 3º, do NCPC.Condeno a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com 

a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC .Transitada em julgado e não havendo 

manifestação, ao arquivo com as devidas baixas.Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 408491 Nr: 15848-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTHINA SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n° 15848-19/2015 (Cód. 408491)

Vistos...

Julgados improcedentes os pedidos nos Embargos do Devedor em 

apenso, intime-se a credora para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338520 Nr: 6723-61.2014.811.0002

 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: EDER JUNIOR PAES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº6723-61/2014. Cód. 338520.

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores mediante alvará, devendo a 

Sra. Gestora providenciar a expedição conforme requerido às fls. 121.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 14 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434196 Nr: 3548-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZALTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTHINA SOARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednéia Silvana Gançalves - 

OAB:12.320/MT

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos destes Embargos à 

Execução.Pelo princípio da sucumbência condeno a devedora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da credora, que arbitro 

em dez por cento sobre o valor atualizado da Execução (NCPC, art. 85, § 

2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do NCPC .Custas 

processuais pela devedora, cuja obrigação deverá ser suspensa na 

forma do artigo acima citado, visto ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo 

com as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426860 Nr: 25563-85.2015.811.0002

 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: ADRIANA DOS SANTOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora o contrato n°. 

0000005048348407, referente ao apontamento de R$ 241,21, indicado no 

extrato de fls. 20.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos 

morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Condeno a parte ré, ainda, em custas 

processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por 

cento sobre a condenação.Para fins de liquidação da sentença, os 

valores deverão ser atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação 

aqui discutida é extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE 

desde a fixação (Súmula 362, do STJ )Intime-se a ré para recolher as 

custas processuais com base na condenação, sob pena de serem 

anotadas às margens da distribuição em seu nome, a fim de lastrear 

eventual Execução Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora 

para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 288786 Nr: 8254-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CESAR FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINE MACIEL, ODETE TERESINHA MULLER 

KAULFUSS, GFB IMOBILIÁRIA, MARIA DA CUNHA BRUNO -ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEADA DOS 

SANTOS - OAB:AO/MT 12.945, JOAO RODRIGO EZEQUIEL - 

OAB:21502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - OAB:MT 9128, 

JOAO RODRIGO EZEQUIEL - OAB:21502/O, SÔNIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168

 Processo n° 8254-56/2012 (Cód. 288786)

Vistos...

Defiro o pedido de vista dos autos ao patrono de Alcides Ferreira Lopes 

da Costa, indicado como sendo o representante do espólio de Maria da 

Cunha Bruno (fls. 66), pelo prazo legal.

Sem prejuízo, certifique a Sra. Gestora se decorreu o prazo para 

oferecimento de defesa pelo espólio de Maria da Cunha Bruno.

Feito isso, voltem-me.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332974 Nr: 1634-57.2014.811.0002

 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: EDILSON DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES VIEIRA DE AMORIM - OAB:16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo n° 1634-57/2014 (Cód. 332974)

Vistos...

Diante da desistência da perícia pela autora, inobstante a juntada dos 

documentos de fls. 81/86, a prova pericial deverá ser arcada pela ré, que 

também a requereu.

Assim, intime-se a ré para no prazo de 10 (dez) dias providenciar o 

depósito dos honorários, bem como, apresentar os documentos 

solicitados pelo expert no item 4.1 de fls. 107/108.

No mesmo prazo, deverá a autora comparecer na Secretaria Judicial, 

munida de seus documentos pessoais e dos documentos solicitados pelo 

Sr. Perito no item 4.2 de fls. 108, e subscrever o termo de coleta e padrão 

gráfico de fls. 110/115, com contém 30 amostras de assinatura. Na mesma 

oportunidade deverá informar à Sra. Gestora em quais bancos e Cartórios 

Extrajudiciais onde possui cartão de assinatura.

Para tanto, intime-se a autora mediante seu patrono e pessoalmente, no 

último endereço indicado nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384348 Nr: 1618-69.2015.811.0002

 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: MARLENE ASSUNÇÃO SIQUEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 433811 Nr: 3306-32.2016.811.0002

 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: JUCINEI DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 INTIMAÇÃO das partes para manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias acerca do laudo pericial de fls.69/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389476 Nr: 5018-91.2015.811.0002

 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: DEMIRDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte requerente para manifestar no prazo legal acerca do depósito 

efetuado pela parte requerida a fl.127/128, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 327736 Nr: 24062-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO CRISÓSTOMO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA NOSSO POSTO 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, 

MARLENE NAZÁRIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13.519, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694

 Intimação da Massa Falida, na pessoa do seu respectivo patrono, para 

tomar ciência desta execução e requerer o que entender de direito, 

conforme despacho de fls. 135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425444 Nr: 24857-05.2015.811.0002

 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: SANTA CLARA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, 

EZEQUIEL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ FERREIRA DINIZ, ANDRE 

FERREIRA DINIZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE D. GONZAGA - 

OAB:16.106/MT, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de cinco dias 

indicar o endereço do representante do espólio para fins de citação, 

conforme determinado nas folhas 44.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001749-90.2016.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DIAS FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001749-90.2016.8.11.0002. 

AUTOR: BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RÉU: 

JONATHAN DIAS FERREIRA Vistos... Defiro o pedido de citação do réu no 

mesmo endereço indicado na inicial por Oficial de Justiça. Para tanto, 

designo nova audiência de conciliação para o dia 08/08/2018 às 16:00 

horas. Cumpra-se com urgência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005095-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGMAR FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT0018340A (ADVOGADO)

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT0017890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GOMES VANDERLEI (RÉU)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005095-49.2016.8.11.0002. 

Vistos etc. Considerando que a decisão do Id. 12223359 não fora 

cumprida, restará prejudicada a audiência designada para a data de hoje, 

às 16h20min. Em assim sendo, defiro o petitório do Id. 13526701, e 

redesigno audiência de conciliação para o dia 14 de agosto de 2018, às 

15h20min, devendo ser expedido mandado de citação ao requerido 

Marcos Antonio Gomes Vanderlei, no endereço indicado no mesmo 

pedido. Consigno que a diligência já se encontra depositada nos autos (Id. 

12722025) Intimem- se e cumpra-se. Várzea Grande, 7 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007947-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI FERREIRA GONCALVES NETO (RÉU)

Glaucia Polliana M. D. Gonçalves (RÉU)

Vagner Ferreira Gonçalves - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1007947-12.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 25.620,19; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Cobrança de Aluguéis - Sem 

despejo]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

MASSAYUKI YAMAMOTO Parte Ré: RÉU: VAGNER FERREIRA 

GONÇALVES - ME, JOACI FERREIRA GONCALVES NETO, GLAUCIA 

POLLIANA M. D. GONÇALVES O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, apresente o comprovante do 

pagamento das diligências, no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

1007947-12.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 25.620,19; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE - MT, 25 de junho de 2018 Atenciosamente. DUMARA KLENA 

NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(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: 1001355-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. DO NASCIMENTO - ME (RÉU)

CLEITEJANE ALVES DE FREITAS (RÉU)

SOLANGE GOMES DO NASCIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001355-49.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 9.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CHEQUE, 

INADIMPLEMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - 

ME Parte Ré: RÉU: CLEITEJANE ALVES DE FREITAS, SOLANGE GOMES 

DO NASCIMENTO, S. G. DO NASCIMENTO - ME O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar acerca da 

correspondência devolvida no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 25 de junho 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.: 417029 Nr: 20483-43.2015.811.0002

 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: ENERILDO MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FAVALESSA, SEBASTIÃO DE SOUZA 

CANAVARROS, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263/MT, GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - 

OAB:14535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1 - Compulsando os autos, verifico que a petição de fls. 120 não foi 

apreciada até o presente momento.

Em assim sendo, recebo a emenda à inicial para incluir no polo ativo da 

presente demanda a esposa do autor, Sra. Marcia Mamedes de Oliveira 

Ramos, devendo ser procedida às retificações cartorárias.

2 – Redesigno audiência de conciliação para o dia 13 de setembro de 

2018, às 14h00min, devendo a parte autora efetuar o depósito das 

diligências respectivas.

3 – Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de fls. 131/132.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 371504 Nr: 20580-77.2014.811.0002

 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: PANTANAL EXPLORER - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. GRANDEZ PEREZ - ME – PANTANAL ECO 
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EXPLORER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA JANKOVSKI - 

OAB:OABPR51087, MARCELO HENRIQUE ZANONI - OAB:63096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 Vistos, etc.

Denota-se que o advogado da parte requerida informou renúncia ao 

mandato judicial apenas 11 (onze) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento, conforme fls. 226/227.

Contudo o patrono da requerida não comprovou nos autos a ciência 

inequívoca desta quanto a sua renúncia, sendo inválida a cópia de e-mail 

juntada aos autos.

 Portanto, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, determino que a 

empresa ré seja intimada pessoalmente para constituir novo patrono. 

Prazo de 10 dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se, retornem-me os autos conclusos para 

sentenciamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323169 Nr: 19553-93.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE SANTANA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:0AB/MT 10.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 332/334, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 344), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pela 

advogada.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do CPC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350119 Nr: 15921-25.2014.811.0002

 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: IRENILDA FIRMINO BRAZ ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 404598 Nr: 13700-35.2015.811.0002

 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: JOSÉ JANUÁRIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

seguro obrigatório no importe de R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) ao autor, a título de indenização pela lesão 

corporal decorrente de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.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.: 387688 Nr: 3843-62.2015.811.0002

 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: MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373892 Nr: 22224-55.2014.811.0002

 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: NEUZA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 415263 Nr: 19466-69.2015.811.0002

 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: CARLOS MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.
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Verifico que não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento de 

urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado 

em se encontra. Partes legitimas e bem representadas.

 Passo ao regular saneamento do feito, consignando a inexistência de 

questões preliminares para apreciação, e a fim de obter melhores 

elementos a subsidiar o julgamento do presente feito.

Nada obstante as partes terem postulado pelo julgamento antecipado da 

lide, constato que o endereço da instalação do terminal fixo alegado pela 

requerida é o mesmo exposto na inicial como residência do autor, pelo que 

entendo necessário a tomado de depoimento pessoal do autor para 

esclarecimento do fato.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 

2018, às 15h30min.

Intime-se o autor, via mandado, para comparecimento nos termos do art. 

385, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 321422 Nr: 17824-32.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR RODRIGUES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos etc.

A certidão do crédito constituído na sentença deve ser requerida junto à 

secretaria desta vara, uma vez que se trata de diligência da parte.

 Em assim sendo, digne-se a Sra. Gestora Judiciária a expedir a Certidão 

de Crédito para habilitação perante o juízo da recuperação judicial.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 394390 Nr: 8018-02.2015.811.0002

 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: RITA DE CACIA VALE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - OPERADORA DE TELEFONIA BRASIL 

TELECOM S.A. - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Verifico que não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento de 

urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado 

em se encontra. Partes legitimas e bem representadas.

 Passo ao regular saneamento do feito, consignando a inexistência de 

questões preliminares para apreciação, e a fim de obter melhores 

elementos a subsidiar o julgamento do presente feito, até mesmo porque a 

autora não nega a contratação, alega tão somente que não houve 

notificação acerca da restrição.

Nada obstante as partes terem postulado pelo julgamento antecipado da 

lide, contudo entendo necessário a tomada de depoimento pessoal da 

autora para esclarecimento do fato.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 

2018, às 16h30min.

Intime-se a autora, via mandado, para comparecimento nos termos do art. 

385, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296304 Nr: 16613-92.2012.811.0002

 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: PETERSON DANILO SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 138, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 140), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pela 

advogada.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do CPC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 241471 Nr: 2680-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACINÉIA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE - SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:10409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LOPES FERRAZ - 

OAB:148100/SP, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 Vistos etc.

Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 682/684.

 Em consequência, determino a suspensão do presente, até efetivo 

cumprimento do acordo entabulado, que se dará no dia 05.09.2018.

 Decorrido o prazo avençado, dê-se vista ao exequente para que, no 

prazo legal, requeira o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397411 Nr: 9985-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA NUNES EVANGELISTA, DAVID FELIX 

EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, FRENTE-, LADO ESQUERDO- 

ADALGISA DE TAL, LADO DIREITO- LOTE ABANDONADO, FUNDOS: IVO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 Vistos etc.(...) Diante de todo o exposto, determino:1)Publique-se o edital 

de fls. 58.2)Intime-se a parte autora a trazer qualificação e endereço do 

inventariante do requerido Espólio de Lourenço Boabaid, para a 

concretização da citação. Prazo: 10 dias.3)Conforme art. 246, § 3º, do 

CPC, indefiro o petitório de fls. 75, no que concerne a supressão da 

citação dos demais confinantes, devendo a parte autora trazer nomes, 

dados completos dos confinantes, para o sucesso da citação. Prazo: 10 

dias.4)Com relação a apresentação de duas defesas pela requerida 

Verdade Empreendimentos. Em regra, uma vez realizado um ato, não é 

possível tornar a realizá-lo, haja vista a existência do instituto da 

preclusão consumativa. In casu, há que prevalecer a primeira defesa, pois 

atravessada em momento oportuno, têm-se que se torna inviável o 

conhecimento da segunda.4.1) Em sendo assim, desentranhe a 

contestação de fls. 93/93, entregando ao seu subscritor, devendo 

permanecer nos autos os atos constitutivos e procuração de fls. 94/98, já 
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que não apresentados à época da primeira defesa. 4.2) Desentranhe-se 

também a impugnação da segunda contestação (fls. 101/103, entregando 

ao seu subscritor, tornando nula a certidão de fls. 104.4.3) Intime-se a 

parte autora a impugnar a contestação apresentada às fls. 47/53. Prazo: 

15 dias. 5) Desentranhe-se também a petição de fls. 54/55, entregando-a 

ao seu subscritor, também repetido, haja vista já estar às fls. 43/46.5.1) 

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da impugnação ao 

valor da causa acostado às fls. 43/46, no mesmo prazo da impugnação à 

defesa.Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296093 Nr: 16373-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃOEDISTRIBUIÇÃODEMÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOSLTDA (CI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672/O, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA 

- OAB:6483, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:12834/SP

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 232/233, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 334), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pela 

advogada.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do CPC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296229 Nr: 16525-54.2012.811.0002

 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: ACVM, SILVIA VIANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIANCA AEROVIAS NACIONALES DE 

COLOMBIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA QUENTAL - 

OAB:OAB/SP 105.107, Renato Perboyre Bonilha - OAB:3844

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 160/163, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 164), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pela 

advogada.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do CPC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206112 Nr: 2094-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE CRISTINA MORAES DEZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:MT 3.561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussianney Vieira 

Vasconcelos - OAB:11.287

 Vistos etc.

1 - A vista do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte credora para 

que se manifeste acerca da exceção de pré-executividade de fls. 92/98, 

postergando a apreciação do petitório de fls. 87/89. Prazo: 10 dias.

2 - Indefiro os benefícios da justiça gratuita à executada, posto que não 

houve comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a 

concessão, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC.

 3 – Sem prejuízo do cumprimento do item “1” acima, a pedido da devedora, 

e, considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios, designo a audiência de conciliação 

para o dia 11 de julho de 2018, às 17h00min.

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.

4 – Intimem-se os doutos patronos para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433433 Nr: 3075-05.2016.811.0002

 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: VJSP, ODILZA SANTOS DE ABADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

seguro obrigatório no importe de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais) ao autor, a título de indenização pela lesão corporal 

decorrente de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.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.: 245637 Nr: 6049-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA SOUZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 40, em que a douta Defensora Pública requer a 

extinção do feito, por não ter mais contato com a parte requerente e nem 

seus endereços ou telefones atualizados, homologo a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, 

parágrafo único, do CPC) e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil de 2015.

Sem custas, diante da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389365 Nr: 4937-45.2015.811.0002

 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: CARLOS GARCIA CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS 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

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 162/163, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora solicitado o levantamento do dinheiro (fls. 168/169), proceda 

à transferência do valor depositado judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, havendo valor remanescente a ser pago, R$ 126,44, intime-se a 

parte executada para que efetue o pagamento do valor, com as 

cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios em 10%, com fulcro no art. 523, § 

1º, do CPC.

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323619 Nr: 20012-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SILVA, CASSIA CILENE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO GOMES DA SILVA, 

ANTONIO MARCOS DE ARRUDA GOMES, EDSON AUGUSTO DOS 

SANTOS, CELSO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em análise aos autos, verifico que a parte requerida Espólio de Benedito 

Gomes da Silva, representado pelo administrador provisório e herdeiro, 

Antonio Marcos de Arruda Gomes e Celso Ferreira Gomes, 

respectivamente, foi devidamente citado, conforme se observa às fls. 45, 

contudo, deixando decorrer in albis o prazo para apresentação de 

contestação (certidão de fls. 75), razão pela qual decreto sua revelia, 

devendo os prazos com relação a ela correr em cartório, 

independentemente de intimação, nos termos do art. 345, II, do CPC.

 Processo em ordem, pelo que o declaro saneado.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação da posse mansa e pacífica 

pelos autores, pelo período previsto pelo instituto da usucapião.

 Necessário se faz a produção de provas consistentes na oitiva de 

testemunhas.

Deverão as partes apresentar o rol no prazo de 10 (dez) dias antes da 

data assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 407 

do CPC).

Advirto que as testemunhas terão que ser intimadas nos moldes do art. 

455 do NCPC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 

2018, às 14h00min.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433138 Nr: 2889-79.2016.811.0002

 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: REGINALDO SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito com base 

no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

seguro obrigatório no importe de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais) ao autor, a título de indenização pela lesão corporal 

decorrente de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.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.: 102720 Nr: 11633-15.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVI REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA. 

(POSTO SHOPPING)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - OAB:MT 

8333, LYZIA S. MENNA BARRETO FERREIRA - OAB:7329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA 

TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 6.882

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 58993 Nr: 4739-28.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE XYNELOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - OAB:21157, PAOLA 

REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1 - Compulsando os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano 

de 2003, ainda não obteve êxito na citação da requerida, inclusive o último 

endereço tentado foi extraído do sistema INFOSEG, exaurindo a 

possibilidade de sua localização.

 Desta forma, defiro o pedido de fls. 208, com fulcro no artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital da requerida 

COMERCIAL DE XYNELOS LTDA, com prazo de 30 (trinta) dias, fazendo 

constar as advertências legais.

 2 - Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial à empresa ré 

revel, e em atenção ao art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio, 

desde já a Defensoria Pública Estadual para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal.
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3 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393417 Nr: 7442-09.2015.811.0002

 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: PAMELA LARIZA FIGUEIREIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 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

 Vistos etc.

Instado ao pagamento do saldo devedor remanescente, a parte devedora 

efetuou o depósito dos valores que entende devidos (fls. 157/158).

Em assim sendo, intime-se a parte credora para manifestação. Prazo: 10 

dias.

 Havendo concordância, retornem os autos conclusos para liberação do 

dinheiro e extinção do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 374471 Nr: 22652-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCSS-B, CDCDCDEDMEM-SCM, FGDC-F

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE - OAB:2381-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Ante todo o exposto, por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VI, do CPC, haja vista o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva 

dos requeridos Banco Cooperativo SICREDI, Central das Cooperativas de 

Crédito dos Estados de MT e MS – SICOOB CENTRAL e Fundo Garantidor 

de Créditos – FGC, Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, a ser rateado de forma igualitária entre os 

requeridos, considerando o zelo do profissional, o tempo dispendido, a 

natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos 

advogados, 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. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 309503 Nr: 5514-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA LAURA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:OAB/MT 10846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Hebert Costa Thomann propôs Ação Monitória em face de Luzia Laura da 

Costa, ambos qualificados na inicial, pelos fatos, fundamentos e 

documentos que acompanham a inicial.

 Alega, em síntese, que é credor da requerida na importância de R$ 322,00 

(trezentos e vinte e dois reais), representados pela cártula da nota 

promissória acostada às fls. 09.

Requer a declaração da dívida por título executivo, com as condenações 

de estilo.

Recebida a inicial (decisão de fls. 14), expediu-se carta de citação (fls. 

17).

A requerida, embora devidamente citada (fls. 18), deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentação de contestação, conforme devidamente 

certificado às fls. 19.

 É o necessário relato.

 Fundamento e Decido.

Trata-se de demanda monitória em que o requerida não ofertou 

contestação, ensejando na decretação de sua revelia, art. 344 do CPC, e, 

via de consequência julgamento antecipado da lide, art. 355, II do CPC.

Não cumprido o mandado e não oferecidos embargos, constitui-se, por 

força do art. 702, § 8º do CPC, título executivo judicial a pretensão da 

requerente.

Diante do exposto, julgo procedente a ação monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, bem como condenando a parte 

requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, devendo os importes ser 

corrigidos monetariamente na forma da Lei nº 6.899/81, desde o 

vencimento, com juros legais após a citação.

Transitada em julgado, procedam as retificações necessárias, quanto a 

nominação da presente ação, fazendo constar Execução de Título Judicial.

Após, intime-se o credor a trazer aos autos cálculo atualizado do débito. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Após, intime-se a parte requerida/devedora para que efetue o pagamento 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 206754 Nr: 2687-83.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO ZULLI, ANTONIO DOMINGOS, 

HORTÊNCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Exceção de Pré-executividade pela parte 

requerida (fls. 95/125), bem como em atenção ao disposto na certidão de 

fls. 129, intime-se o credor para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 64825 Nr: 982-89.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DOS FREIOS MODELO LTDA, NILSON FRAGA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT, 

WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta por Casa dos 

Freios Modelo Ltda em desfavor de Alcopan Alcool do Pantanal Ltda, 

ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 111) para se manifestar acerca da certidão de 

fls. 110, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 112.

 No seguimento, expediu-se mandado de intimação pessoal, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob pena de 

extinção (fls. 115).

Contudo, não foi possível proceder a intimação do credor devido ao fato 

de não ser localizado o endereço declinado nos autos, conforme 

informação trazida pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 116.

Instado a manifestar-se acerca da inércia da parte autora em relação ao 

prosseguimento do feito, a requerida postulou pela extinção do feito com 

fulcro na Súmula 240 do STJ.
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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, diante da inexistência do 

contraditório.

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 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 277189 Nr: 20727-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIL AUXILIADORA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. ARAUJO ME DISTRIBUIDORA ONE HAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:26.641/DF, GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA - OAB:11246/MT

 Vistos etc.

 Defiro parcialmente o petitório de fls. 75.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para garantia da dívida no estabelecimento comercial da requerida, 

no endereço indicado às fls. 05.

Caso encontrado bens penhoráveis, lavre-se o respectivo termo (CPC, art. 

838), intimando a devedora no seguimento para, querendo, ofertar 

Embargos à Execução (art. 915 do CPC).

Formalizada a penhora, cumpra-se conforme disposto no art. 841, § 1º, do 

CPC.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282982 Nr: 1803-15.2012.811.0002

 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: ROSANGELA JOSE NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH M. MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 132/133. Via de consequência, cancelo a 

audiência do dia 28.06.2018, e redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 14 de agosto de 2018, às 17h00min, devendo a douta patrona da 

parte autora trazer aos autos o endereço atualizado da requerente até a 

data da audiência.

 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.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 394937 Nr: 8366-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PIRES DE ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Vistos etc.

Em homenagem ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar acerca do teor do petitório de fls. 

68/93. Prazo: 10 (dez) dias.

 À s 

providências...................................................................................................

...................................................................................................................

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268098 Nr: 15576-64.2011.811.0002

 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): JOSENIL LEITE DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 174/181 apresentado pela 

requerente, foi interposto no prazo legal, em sendo assim, Intima-se a 

parte requerida para Aperesentar Contrarrazões ao Recurso de apelação 

no prazo de 15 (Dias). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 104711 Nr: 814-82.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS FRIGIERI DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação a parte autora para comprovar o pagamento referente as guias 

do Oficial de Justiça conforme decisão de fls 140 no prazo de 05 

(cinco)dias. NADA MAIS.

 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

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro. Em assim sendo, expeça-se a devida Certidão de 

Crédito.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439868 Nr: 6735-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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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

 Vistos etc.

Considerando haver menor envolvido na presente lide, necessário se faz 

o pronunciamento do membro do Parquet.

 Desse modo, dê-se vista ao Ministério Público.

 Havendo concordância do Parquet para liberação do dinheiro conforme 

pleiteado pela parte credora às fls. 131/132, proceda a transferência dos 

valores para a conta bancária indicada pelo advogado.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334999 Nr: 3480-12.2014.811.0002

 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: DANDY VINICIUS SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORALDO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:MT 4.965

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EDÉSIO JOSÉ 

SEGALA, OABMT 11357, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAR AOS 

AUTOS O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OF. 

DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279303 Nr: 23037-87.2011.811.0002

 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: MEDAG, MARCELA ROSA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALO PEREIRA LEITE, HENIO 

PORFÍRIO DE CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MENDES MONTEIRO 

DA SILVA - OAB:11756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDES CORREIA DE 

GOES - OAB:16.465-MT

 CERTIFICO QUE ENTREI EM CONTATO COM O SR. GESTOR DA 5ª VARA 

CRIMINAL GESTOR SR. BALTZAR, O QUAL INFORMOU NESSA 

SECRTEARIA NÃO CONSTA NENHUM PROCESSO EM NOME DE HENIO 

PORFÍRIO DE CAMPOS FILHO. EM SENDO A INTIMO APARTE AUTORA 

PARA SE MANIFESTAR EM CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005184-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA ALBANO MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005184-04.2018.8.11.0002. 

AUTOR: LAZARA ALBANO MACEDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 25 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005181-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005181-49.2018.8.11.0002. 

AUTOR: BRUNO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, falece 

este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. 

Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos 

para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. 

Várzea Grande, 25 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005180-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESIDORO DE SAMPAIO RICHTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005180-64.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ESIDORO DE SAMPAIO 

RICHTER Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por 

instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central. Logo, 

com fulcro na resolução nº 001/2015/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e 

determino que sejam os presentes autos redistribuídos para a Vara 

Especializada em Direito Bancário. Cumpra-se. Várzea Grande, 25 de 

junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006216-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006216-78.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSANGELA BARBOSA DUARTE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, 
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verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354, do CPC/2015) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da necessidade de alteração 

do polo passivo No tocante à preliminar aventada pela seguradora 

requerida, de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que 

conste como representante processual a Seguradora Líder, face ao que 

dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de 

Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios 

responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios 

DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o que foi 

ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Dessa forma, afasto a 

presente preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 9424192. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Da não comprovação 

do pedido administrativo e a sua recusa A requerida afirma que o autor 

não comprovou ter enviado a documentação necessária para abertura do 

procedimento administrativo e a consequente recusa do pagamento, razão 

pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Pois bem, 

conforme acima já mencionado a parte autora comprovou nos uatos a 

formulação de requerimento administrativo conforme id. 9424192, sendo 

certo que a comprovação da recusa do pagamento por parte da 

seguradora não é condição para o regular exercício de ação. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA 

RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – 

DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712). Os julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca 

da imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da 

Seguradora em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da 

ação.” (TJMT - Ap 77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) Assim, afasto a presente 

preliminar. Das provas A nova sistemática processual albergou a teoria 

dinâmica da distribuição do ônus da prova, segundo a qual “o ônus da 

prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto 

pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes 

e às especificidades do direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras 

palavras, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz 

flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as peculiaridades do 

caso concreto, e atribua àquela parte que possui maior facilidade na 

produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a distribuição 

dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no § 3º, do art. 

373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, verifica-se que a parte 

requerida possui melhores condições de produção de prova em detrimento 

da parte autora, notadamente porque possui estrutura técnica e 

econômica suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão 

acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior 

Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes 

mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento 

acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus 

probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 
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requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Joaquim Sucena Rasga, que poderá ser encontrado na Rua Osório Duque 

Estrada, n. 15, Bairro Aráes, Cuiabá-MT; Cep: 78.005-720; fone: 65 99981 

1423, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua 

nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 331884 Nr: 629-97.2014.811.0002

 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: EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA GAHYVA - 

OAB:OAB/MT 8908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 244962 Nr: 5530-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO PEREIRA LEITE, LEONOR ANA DA SILVA 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES DA SILVA, CECÍLIA 

APARECIDA DE LEMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:244962

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449427 Nr: 11600-73.2016.811.0002

 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: AILTON RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Por meio da presente certidão, intimo as partes recorrida para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426570 Nr: 25422-66.2015.811.0002

 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: ELIZABETE MARIA DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 408559 Nr: 15864-70.2015.811.0002

 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: CECILIA LEONARDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672/O, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Considerando a informação do Departamento de Depósitos Judiciais do 

TJMT (fls. 158/160), que dá conta da impossibilidade de vinculação aos 

presentes autos do pagamento informado à fl. 149 em razão da ausência 

da respectiva guia do depósito judicial realizado, intimo a parte requerida 

para, no prazo de 05(cinco) dias, regularizar a questão apontada, 

juntando a guia correspondente.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419015 Nr: 21532-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR PERES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ALUÍSIO DE SOUZA - OAB:10.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 Considerando que a soma dos valores apontados pela parte autora à fl. 
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170 (R$ 21.186,99) para a expedição de alvarás diverge do valor total 

depositado nos autos (R$ 21.379,81), intimo a parte em questão para, no 

prazo de 05(cinco) dias, regularizar a incoerência apontada.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251516 Nr: 10739-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA DE MOTORES CONFIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONET E MAGIERO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283251 Nr: 2092-45.2012.811.0002

 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: CRISTIANE MIRANDA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DA CRIANÇA - AMIGO 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE GOIÂNIA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:MT 8.934, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:PE 23.748, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para apresentarem os memoriais 

finais escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (art. 364, § 2º, 

CPC/2015), a se iniciar pela parte autora, consoante deliberações de fl. 

597.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005104-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BESSA DE JESUS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005104-74.2017.8.11.0002. AUTOR: 

CRISTIANO BESSA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, tendo em vista que os documentos 

que instruem a inicial indicam que o autor sofreu lesão em joelho direito, 

conforme se observa do Boletim de Atendimento de id. 8721443, porém na 

avaliação médica realizada durante a sessão de conciliação foi constada 

lesão no membro inferior direito (id. 13354312), o que foi impugnado pela 

parte requerida (id. 13565718), razão pela qual passo a organização do 

processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Do requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Aduz a parte 

requerida que a autora não realizou a entrega de todos os documentos 

necessários para regulação razão pela qual requereu a suspensão do 

feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a autora promova a 

entrega dos documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo perante a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme id. 8721378. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral 

registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser 

analisado. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de 

que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 
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regular do processo, tendo em vista que o comprovante de endereço 

carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 8721187 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Da inexistência 

de prova de invalidez Ainda, a parte requerida aduz não haver provas 

acerca da alegada invalidez permanente da parte autora, razão pela qual 

pugna pela improcedência do pedido inicial. Pois bem, quanto referida 

alegação de ausência de prova acerca da invalidez descrita nos autos, 

registro que esta se confunde com o mérito, devendo com ele ser 

analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Das provas A nova 

sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus 

da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira 

dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à 

paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito 

material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica 

do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus 

probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela 

parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém 

esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as 

hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: 

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In 

casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de 

produção de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque 

possui estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de 

demonstrar o grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já 

perfilhavam o entendimento acerca da possibilidade de imputar a 

seguradora requerida o ônus probatório em casos tais, a saber: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante 

da facilidade da produção de prova pela seguradora requerida, deve ser 

aplicado, na espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em 

benefício da parte autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à 

seguradora requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos 

pontos controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão 

decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual 

o grau desta lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, médico 

inscrito no CRM/MT nº 7.922, que poderá ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, Bairro 

Bosque da Saúde, telefone 65-9228-5520, a qual deverá ser intimado para 

que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários 

periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CESAR DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000838-44.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MIGUEL CESAR DE ARRUDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Miguel Cesar de 

Arruda propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 06/11/2016, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente. A inicial foi instruída com os documentos de ids. 

4807147 e 4807167. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

6139741). A requerida apresentou contestação acompanhada de 

documentos (ids. 6065158 a 6065163), alegando preliminarmente a 
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ausência de interesse de agir em virtude da ausência de pedido 

administrativo e impugnou o pedido realizado perante a seguradora Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, afirmou não poder ser penalizada no ônus 

da sucumbência em virtude de não ter dado causa a demanda, afirma que 

a parte autora não comprovou a entrega de todos os documentos 

necessários para regulação do sinistro e a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito 

aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não é capaz 

de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma 

unilateral e que a parte autora estava inadimplente com suas obrigações. 

Ainda, alega a inexistência de provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. No id. 6149264 a 

parte autora apresentou impugnação a contestação ofertada pela parte 

autora. Em seguida a parte requerida manifestou a respeito das provas 

que ainda pretendia produzir (id. 7255103). Na decisão saneadora de id. 

8124538 as preliminares arguidas em contestação foram afastadas, 

fixados os pontos controvertidos da demanda e determinada a realização 

de prova pericial médica. A perícia designada nos autos não foi realizada 

(id. 10454589), em razão da parte autora não ter sido localizada no 

endereço fornecido na inicial, conforme se observa AR constante no id. 

9878585. Na decisão de id. 12568329 foi determinado que a parte autora 

informasse o seu endereço nos autos para em seguida ser designada 

nova data para realização da perícia médica, porém o autor nada 

manifestou, conforme se observa do teor da certidão de id. 13288994. 

Após, os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT proposta por Miguel Cesar de Arruda contra de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com 

laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação 

judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da 

incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, 

observo que a parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito 

lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz jus a indenização no 

valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versanda verifico que a parte autora 

não comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos. Ora, é 

sabido que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a 

invalidez do beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de 

acordo com o grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula 

nº. 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça in verbis: “A indenização 

do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013.). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível, ) 

Portanto, denota-se que o autor desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que a parte autora tenha sofrido lesão do permanente em virtude do 

acidente de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 
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a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016) 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, expeça-se 

alvará para devolução dos valores depositados nos autos (id. 8264806) 

referente aos honorários periciais para a parte requerida. Transitado em 

julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006329-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARTORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA SERAFIM ADALBERTO 

TICIANELI (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006329-32.2017.8.11.0002. AUTOR: 

NELSON SARTORI RÉU: ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA 

SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos, etc. NELSON SARTORI promove a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

indenização por danos morais em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS 

BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA SERAFIM TICIANELI E COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, aduzindo que no mês de 

novembro/2015 recebeu notificação de cobrança fiscal de IPVA referente 

a uma suposta dívida que constou estar relacionada ao veículo tipo 

caminhão M Bens/LS, placa MAE 9407. Narra, contudo, que promoveu a 

venda do referido veículo no final do ano de 2003 para uma terceira 

pessoa que, a seu turno, vendeu à primeira requerida que “fez uma 

alienação fiduciária junto ao Banco/segundo requerido em 21.05.2004, 

cujo gravame fora registrado junto ao DETRAN, e permanece até a 

presente data”. Aduz que acreditou que o adquirente do veículo tivesse 

realizado a transferência da titularidade à época da transação, o que não 

ocorreu. Assim, como o veículo ainda encontra-se em seu nome 

diligenciou junto às requeridas para que promovessem a baixa do gravame 

e pagamento dos impostos atrasados a fim de possibilitar baixa do veículo 

no DETRAN e, deste modo, cessar as cobranças, contudo não obteve 

êxito com as requeridas. Assim, após expor suas razões, requereu seja a 

primeira requerida condenada ao pagamento de todos os impostos 

atrasados e a segunda requerida a promover a baixa do gravame junto ao 

DETRAN, bem como que seja declarada a inexistência de qualquer débito 

em nome do requerente em relação ao veículo e que sejam as requeridas 

condenadas ao pagamento de danos morais. Com a inicial vieram os 

documentos constantes nos ids. 9491030 a 9491110. Designada 

audiência de conciliação, esta restou inexistosa (id. 10401713). A 

requerida Coopertiva de Crédito apresentou contestação no id. 10389616, 

aduzindo preliminar de perda do objeto e ilegitimidade passiva. No mérito 

afirmou que os transtornos decorrentes da não transferência do veículo 

são de responsabilidade exclusiva da primeira requerida que não 

providenciou a transferência do veículo para o seu nome, bem como não 

realizou os pagamentos referentes aos impostos estaduais do veículo de 

2010 a 2017. Sustenta, também, que já iniciou a baixa administrativa do 

gravame, com o encaminhamento dos documentos, contudo para concluir 

a baixa o veículo deverá ser vistoriado, porém ele não está em condições 

de uso, o que levou ao cancelamento da vistoria agendada pelo DETRAN. 

Entende que cumpriu com seu dever antes da propositura da demanda, 

pois comunicou o DETRAN da quitação da alienação fiduciária, não sendo 

responsável pela não efetivação da baixa do gravame. Por fim, afirmou 

que não comporta a aplicação do CDC na espécie e que não restou 

comprovado o alegado dano moral, pugnando, assim, pela improcedência 

dos pedidos iniciais. A essa contestação a parte autora apresentou 

impugnação no id. 10682562. A requerida Associação dos Beneficiários 

apresentou contestação no id. 10729691 alegando preliminar de 

ilegitimidade passiva. No mérito afirmou que não detém a posse do veículo, 

tampouco possui a obrigação de quitar os débitos perante o órgão 

administrativo. Destaca que a inobservância pelo autor da regra do art. 

134 do CTB culminou no lançamento de débitos em seu nome, razão 

porque não compete a contestante ressarcir os prejuízos advindos da 

conduta negligente do autor. Pontuou que a ausência de baixa de gravame 

de alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da 

segunda requerida, que mesmo depois de quitado o contrato, deixou de 

providenciar a retirada do gravame. Sustentou inexistir dano moral 

indenizável, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. A 

essa contestação a parte autora apresentou impugnação no id. 10874391. 

Instadas as partes para especificarem as provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (id. 11071298, 11089927 e 11094561). 

Os vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos aliado ao fato que as 

partes não postularam pela produção de nenhuma outra prova. Da 

aplicabilidade do CDC No despacho inaugural aplicou-se a inversão do 

ônus da prova em desfavor da requerida Cooperativa de Crédito Livre. Em 

contestação, a referida requerida questionou a aplicabilidade do CDC ao 

presente caso. A despeito de toda argumentativa em sentido contrário, as 

cooperativas de créditos se sujeitam as normas do código consumerista, 

pois se equiparam a instituições financeiras, mormente quando ofertam 

crédito aos associados. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e do 

TJMT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. MULTA CONTRATUAL. 

REDUÇÃO PARA 2%. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "equiparando-se a atividade 

da Cooperativa àquelas típicas das instituições financeiras, aplicáveis são 

as regras do CDC, a teor do enunciado sumular 297/STJ" (AgRg no Ag 

1.088.329/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). (...)” (STJ - AgInt no REsp 

1219543/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

12/12/2017, DJe 18/12/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA 

OBRIGACIONAL C/C DANO PATRIMONIAL E MORAL - COOPERATIVA DE 

CRÉDITO – EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA Nº 

297 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA - POSSIBILIDADE, COM A 

RESSALVA DE QUE DESCABE QUALQUER DETERMINAÇÃO DE 

PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA POR PARTE DA REQUERIDA – (...) 

Infere-se a aplicabilidade do CDC à relação mantida entre as partes, uma 

vez que na dicção da súmula nº 297 do STJ, "O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras" e, consoante dispõe o 

art. 1º, da Lei 130/2009 , as cooperativas de crédito estão inseridas no 

sistema financeiro nacional, caracterizando-se como instituição financeira 
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(Precedentes desta Turma: 71006418644 e 71005826797). (...) (TJMT - Ap 

43464/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 

13/09/2017) No entanto, observo que a parte autora não possui nenhuma 

relação consumerista com a cooperativa de crédito requerida, a justificar a 

aplicação do CDC na espécie, pois não tomou nenhum crédito emprestado 

daquela, tampouco faz parte do seu quadro de associados. A bem da 

verdade, a cooperativa requerida integra a presente ação pelo fato de ter 

fornecido crédito a primeira requerida e deixado de promover a baixa da 

alienação no veículo descrito na inicial, o que teria prejudicado o autor. 

Mas essa relação, salvo melhor juízo, não se enquadra dentro da relação 

consumerista. Sendo assim, revejo o despacho inaugural para afastar a 

aplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor na espécie e, por 

consequência, revogo a inversão do ônus da prova aplicada em desfavor 

da cooperativa requerida. Da preliminar de perda do objeto A segunda 

requerida afirma que há perda superveniente do objeto da ação em virtude 

do encaminhamento, em tempo hábil, dos documentos de quitação do 

veículo ao DETRAN, cujo gravame somente não foi baixado por 

irregularidade no veículo que são de responsabilidade da primeira 

requerida. Pois bem, as alegações da requerida não se prestam para 

acolher a preliminar arguida. Isso porque, a perda superveniente se daria 

se já tivesse havido a baixa do gravame conforme perquirido na inicial. 

Permanecendo a restrição no prontuário do veículo, o objeto da lide em 

relação à segunda requerida mantem-se hígido. Outrossim, eventual 

impossibilidade de efetivação da baixa do gravame por culpa da primeira 

requerida se trata de matéria afeta ao mérito e com ele será analisado. 

Assim, rejeito a presente preliminar. Da preliminar de ilegitimidade passiva 

Aduz a segunda requerida não possuir nenhuma responsabilidade pelos 

fatos descritos na inicial, pois não mantém vínculo com o autor e nem é 

responsável pelos débitos cobrados, já tendo também providenciado a 

comunicação de quitação do veículo junto ao DETRAN. Desde logo vejo 

que a presente preliminar não merece prosperar, uma vez que a 

existência de gravame de alienação fiduciária realizada pela segunda 

requerida no prontuário do veículo objeto do litígio é suficiente para 

legitimar a sua participação no presente feito. Aliás, a pretensão inicial de 

baixa do gravame de alienação depende exclusivamente de ato da 

segunda requerida, razão porque possui legitimidade para figurar no polo 

passivo da presente ação. Lado outro, a primeira requerida também 

sustenta sua ilegitimidade sob o argumento de que não possui qualquer 

relação jurídica com o autor, pois ele vendeu o veículo em questão para 

terceiro e não para a contestante. Afirma, também, que todos os 

percalços descritos no processo decorrem da desídia do autor que deixou 

de cumprir com sua obrigação de comunicar a venda do veículo ao órgão 

competente. Também não comporta cabimento a presente preliminar, 

porquanto a relação jurídica que sustenta a inclusão da primeira requerida 

no polo passivo da lide esta pautada no fato dela ter sido a adquirente do 

veículo em questão, conforme “autorização para transferência de veículo” 

constante no id. 10389616, fl. 6. Ademais, a inobservância do autor 

quanto a sua obrigação de comunicação de venda do veículo ao DETRAN 

não afasta a legitimidade da primeira requerida, sendo certo, ainda, que tal 

matéria é própria do mérito, não se confundido com preliminar. Deste 

modo, rejeito ambas as preliminares de ilegitimidade passiva. Do mérito 

Pois bem, pretende o autor com a presente ação compelir a primeira 

requerida a promover o pagamento de todos os impostos atrasados 

incidentes sobre o veículo tipo caminhão M Bens/LS, placa MAE 9407, e a 

segunda requerida a promover junto ao DETRAN a baixa do gravame de 

alienação fiduciária, bem como que seja declarada a inexistência de débito 

em nome do autor em relação o referido veículo e que sejam condenadas 

as requeridas ao pagamento de dano moral pelos transtornos sofridos em 

virtude da ausência de transferência de titularidade do veículo. Nesse 

ensejo, impede registrar que, no caso de alienação e transferência de 

veículo, o Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente, em seu art. 

123, inciso I, § 1º, as providências necessárias a serem tomadas pelo 

adquirente, a saber: “Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a 

propriedade; § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para 

o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” 

Vê-se, pois, que ao adquirente (novo proprietário) compete a obrigação de 

promover a transferência do veículo para o seu nome no prazo de 30 dias 

após a compra e venda negociada. Nesse caminho, não restam dúvidas 

que a primeira requerida deixou de promover a transferência de 

titularidade do veículo em questão, pois a despeito da venda ter sido 

efetuada em novembro de 2003 (id. 10389616, fl. 6), até o presente o 

veículo ainda se encontra em nome do autor junto ao DETRAN (id 

9491065). Deverás, com a aquisição do veículo emerge a obrigação de 

pagar os impostos inerentes ao bem, cuja responsabilidade não pode ser 

afastada por eventual venda do veículo a terceiro, pois antes da venda 

deveria a primeira requerida ter promovido à transferência de titularidade 

para o seu nome. Outrossim, a comunicação da venda ao DETRAN tem por 

objetivo resguardar o anterior proprietário quanto a eventuais 

infrações/penalidades que possam vir a ser cometidas pelo comprador do 

veículo ou por terceiros, relativas ao uso do veículo, e não isentar o 

adquirente do pagamento dos encargos correlatos ao veículo, a rigor do 

disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 134. No caso 

de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar 

ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta 

dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação.” A responsabilidade descrita na lei se restringe ao 

pagamento de multa, não recaindo sobre o IPVA, licenciamento anual e 

seguro obrigatório. Sobre o assunto, trago a lume a Súmula 585 do STJ, 

segunda a qual “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista 

no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA 

incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior 

à sua alienação.” No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA 

PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO 

LEGAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (ARTIGO 130 DO CTN) – AUSÊNCIA 

DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE 

NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE QUE DEVE SER 

CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A 

COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “O IPVA é tributo de 

natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por 

força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a 

responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a 

transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, 

pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera 

com a tradição.” (TJMT. Ap 92510/2015 – J. em 13.03.2017) Sendo de 

responsabilidade do adquirente a quitação dos tributos incidentes sobre o 

veículo desde a data da tradição, impõe-se a reforma da sentença no 

ponto. As demais dívidas permanecem solidárias na forma do art. 134 do 

CTN. (TJMT - Ap 91079/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

16/10/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. 

NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO 

(ART. 134 DO CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO 

DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA. IPVA, TAXA DE 

LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT. DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE DO AUTOMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. APELO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - O art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro - CTB preceitua caber ao alienante de veículo automotor 

comunicar a transação ao órgão de trânsito do Estado, em um prazo de 30 

dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades 

impostas ao adquirente do bem. No entanto, os débitos posteriores à 

venda relativos a IPVA, taxa de licenciamento e seguro DPVAT não são da 

responsabilidade do alienante, mas sim do adquirente do veículo, que tem 

o dever legal de, também em um prazo de 30 dias, requerer a emissão de 

novo CRV (art. 123, § 1.º, do CTB).” (TJRN – AC 010614-1.2009 – 1ª 

Câmara Cível, Des. Amílcar Maia, julgado em 17.06.2010). Assim, não há 

como a primeira requerida se escusar da obrigatoriedade de pagamento 

dos impostos e demais encargos atrasados, porquanto o veículo lhe foi 

alienado ainda no ano de 2005. Não há também como afastar o dever da 

segunda requerida de promover a baixa do gravame de alienação, pois é 

fato incontroverso nos autos que houve o pagamento integral do contrato 

de financiamento celebrado entre as requeridas, contudo somente com a 

intervenção do autor é que a segunda requerida iniciou os procedimentos 

de baixa da restrição, sem, contudo, finalizá-lo. Ademais, a obrigação de 

providenciar a baixa de gravame oriunda da alienação fiduciária, como na 

espécie, é da segunda requerida, considerada no caso concreto como 

agente financeiro por equiparação, à luz do disposto nos arts. 7º e 9º da 
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Resolução n. 320 do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, in verbis: 

“Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e 

liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou 

meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos 

de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição 

credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação 

utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude 

nos sistemas utilizados.” “Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por 

parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e 

eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e 

licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Nesse sentido colho aresto 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE 

DO DEVEDOR - BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS – RESOLUÇÃO 

320 DO CONTRAN – (...) - RECURSO IMPROVIDO. 1- A obrigação de 

providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da 

instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 

9º da Resolução n. 320, de 05/06/2009, do Conselho Nacional de Trânsito 

– CONTRAN. (...)” (Ap, 27922/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/07/2014, Data da 

publicação no DJE 14/07/2014). Deste modo, inviável atribuir à primeira 

requerida à obrigação de promover a baixa da alienação, pois não foi ela 

quem fez a inserção do gravame. Além do que, a inércia da segunda 

requerida em providenciar a baixa do gravame logo após o encerramento 

do contrato de alienação acarretou os transtornos descritos nos autos e 

que dificultam a baixa da restrição, razão porque não se mostra crível 

exigir de terceiro obrigação que é própria da segunda requerida. Portanto, 

não pairam dúvidas de que compete a primeira requerida à obrigação de 

pagamento dos impostos e demais encargos atrasados inerentes ao 

veículo em testilha, bem como que compete a segunda requerida a 

obrigação de proceder com a baixa do gravame incidente sobre o veículo. 

Ressalto, nesse permeio, que a pretensão declaratória de inexistência de 

débito não possui esteio lógico, porquanto o débito em nome do autor e 

inerente ao veículo possui origem legal (IPVA, DPVAT, licenciamento) não 

podendo ser declarado inexistente. Contudo, não está o autor obrigado ao 

pagamento desses encargos que são de competência da primeira 

requerida, conforme acima disposto. Do dano moral Diante desse 

contexto, há de se verificar, ainda, se os pressupostos da 

responsabilidade civil estão presentes, dentre eles, a conduta das 

requeridas, o nexo de causalidade e os prejuízos sofridos, que realmente 

implica o ressarcimento pelos danos morais. Em outras palavras, não se 

exige apenas a prática do ato ilícito, mas sim, a efetiva ocorrência do Dano 

(CC – art. 186). Munidos desses conceitos, atento-me para a conduta das 

requeridas, e verifico que ela foi indevida. Em relação a primeira requerida, 

porque ela tinha o dever de proceder com a transferência do veículo para 

o seu nome tão logo houve a sua tradição, o que não fez, de modo que as 

cobranças dos tributos e outros encargos incidentes sobre o veículo 

recaíram em nome do autor. Em relação à segunda requerida, porque ela 

deixou de providenciar em tempo oportuno a baixa da restrição de 

alienação no prontuário do veículo, dificultando ainda mais a baixa 

definitiva do registro do veículo, já que ele não se encontra mais em 

condições de uso. Sobre o assunto transcrevo os seguintes 

entendimentos jurisprudenciais: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO BEM - RESPONSABILIDADE 

DA ADQUIRENTE PELA REGULARIZAÇÃO – DÉBITOS FISCAIS NÃO 

ADIMPLIDOS PELA COMPRADORA E IMPUTADAS AO ANTIGO 

PROPRIETÁRIO - DANO MORAL CARACTERIZADO - REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL AO 

CASO CONCRETO – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. 

Se restou sobejamente comprovado nos autos que a requerida não 

efetuou a transferência de registro junto ao Detran do veículo adquirido 

desde 2006, causando ao antigo proprietário lesão à honra e reputação, 

porquanto, deixou de adimplir os débitos fiscais, caracterizado está o 

dano moral, exsurgindo, daí, o dever de indenizar. (...)” (TJMT - Ap 

100835/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

24/02/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO – ACORDO JUDICIAL - QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA 

RESTRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS DE EXCLUSÃO FORMULADOS 

NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDOS – COMPROVAÇÃO - 

DECURSO DE LONGO PERÍODO – PERMANÊNCIA DO NOME NOS 

CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL 

EVIDENCIADO – VALOR VALOR CONDIZENTE COM O DANO 

PROVOCADO – RECURSO DESPROVIDO. A inércia da financeira em 

promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo 

considerável da quitação integral do bem, provoca transtorno significativo, 

ensejador do dano moral, máxime quando comprovado que a vítima não 

economizou esforços na tentativa de solucionar o problema na esfera 

administrativa. A manutenção indevida de nome nos organismos de 

proteção ao crédito, após quitação do contrato gera o dever de indenizar 

por dano moral.” (TJ/MT -Ap, 14989/2014, DESA.SERLY MARCONDES 

ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/10/2014, Data da 

publicação no DJE 13/10/2014.) Portanto, comprovado os pressupostos 

informadores da espécie, em especial a conduta ilícita, o nexo de 

causalidade e os danos sofridos, deve a súplica do autor ser atendida. 

Cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor. Nesse 

ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em consequência da lesão” (in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15). Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, 

eis que reconhecida a responsabilidade das requeridas, consoante acima 

já explanado, considerando as condições econômico-financeiras da parte 

autora e das requeridas, bem como considerando que pelas provas 

contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia 

equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais mostra-se 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, 

o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento da 

autora e tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, o caráter 

coercitivo e pedagógico. Posto isso, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais para o fim de condenar a primeira requerida a efetuar o 

pagamento de todos os impostos e encargos atrasados incidentes sobre o 

veículo tipo caminhão M Bens/LS, placa MAE 9407, bem como condenar a 

segunda requerida a promover a baixa da restrição de alienação existente 

no portuário do referido veículo. Ainda, condeno solidariamente as 

requeridas ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que in 

casu ocorreu quando o autor teve conhecimento de que o veículo ainda se 

encontrava em seu nome, ou seja, em novembro/2015. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. Condeno as 

requeridas ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho 

profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 

85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008318-73.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Vitória Gabrielly Ormond da Silva representada por Jessica Aparecida 

Ormond Pereira propôs a presente ação indenizatória por danos morais 

por recusa no fornecimento de UTI em desfavor da Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo, em síntese que desde o seu 

nascimento apresentou alguns problemas de saúde de natureza grave, 

motivo pelo qual sua genitora se dirigiu até a requerida para contratar um 

plano de saúde. Salienta que no dia 21/07/2015 a autora começou a ter 

crises convulsivas constantes e foi ao pronto atendimento da requerida 

para consulta, tendo sido diagnosticada com virose, contudo, no trajeto 

para casa a autora passou a ter crises convulsivas, sendo internada no 

Pronto Socorro de Várzea Grande sob o diagnóstico de convulsão + 

broncoaspiração (bronco-pneumonia) onde permaneceu até o dia 

31/07/2015. Afirma que em 24/07/2015 durante a internação foi 

encaminhada para um leito improvisado na UTI pediátrica do Pronto 

Socorro, uma vez que não havia leito adequado no local, razão pela qual 

sua genitora procurou a requerida para liberação de internação em UTI, 

relatando a necessidade do leito e a gravidade da situação da autora, no 

entanto, a solicitação foi negada após análise de auditoria médica, pois a 

autora estaria em carência contratual para internação até a data de 

27/12/2015. Assim, requer a condenação da parte autora a título de 

reparação por danos morais. A inicial veio instruída com os documentos 

de Ids. 10558840 a 10558759. A requerida apresentou contestação no Id. 

12223991, que veio instruída com os documentos de Ids. 12223864 a 

12224036, asseverando que a autora contratou cobertura parcial 

temporária, de modo que encontrava-se regida pela carência contratual de 

180 (cento e oitenta) dias estabelecida no contrato para a realização de 

diversos procedimentos, incluído o de internação na UTI. Destaca que a 

parte autora aderiu o contrato em 30/06/2015 sendo o prazo para finalizar 

a carência de internação em 27/12/2015, conforme prevê a cláusula XVII 

do contrato, sendo, portanto, lícita a negativa de atendimento. Sustenta 

que o contrato é lei entre as partes e deve ser respeitado, bem como 

afirmou inexistir dano moral a ser indenizado por ausência de ato ilícito, e 

nexo de causalidade entre o fato e dano. No entanto, questionou o 

quantum indenizatório pretendido. Por fim, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 

12269683. A autora apresentou impugnação no Id. 12455734. Instadas as 

partes a se manifestarem sobre as provas que ainda pretendiam produzir, 

apenas a parte autora peticionou nos autos informando que não possui 

provas a produzir (Id. 12527359). O Ministério Público se manifestou 

conforme Id. 13681919. Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. A análise dos autos revela que a questão 

jurídica se resume a matéria de direito, motivo porque, na dicção do inciso 

I, do art. 355, do Código de Processo Civil, passo ao seu julgamento 

antecipado. Pois bem, a Constituição Federal do Brasil, também conhecida 

como “Constituição Cidadã”, prevê princípios relativos à garantia à vida, a 

dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde. Aliás, a dignidade da 

pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, 

inc. III da CF). É certo que o direito à vida e a manutenção da saúde é um 

direito absoluto, que deve prevalecer sobre estipulações contratuais que 

limitam a sua abrangência. Dessa forma, não resta dúvida quanto à 

incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual 

celebrada entre as partes, pois a requerente, por meio de plano de saúde, 

utiliza um dos serviços prestados pela requerida, qual seja, serviços 

médico-hospitalares, mediante contraprestação (mensalidade), conforme 

documento de Id. 10565147. Portanto, caracterizado está a relação de 

consumo, sendo a requerente o consumidor (destinatário final do serviço) 

e a cooperativa requerida a fornecedora, conforme arts. 2º e 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido a jurisprudência: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – 

LIMINAR – PLANO DE SAÚDE – ALTERAÇÃO DA MODALIDADE 

EMPRESARIAL PARA INDIVIDUAL – PRAZO DE CARÊNCIA- PARTO – 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 1. Em se 

tratando de relação de consumo, a Lei deve ser interpretada da maneira 

mais benéfica ao consumidor e sob ótica da legislação consumerista. 2. 

Se na modalidade empresarial, o contrato de seguro saúde não havia 

prazo de carência para o parto, não se mostra plausível a sua inclusão no 

seguro individual, que deve observar as condições anteriormente 

estipuladas, não podendo a seguradora, unilateralmente, alterar prazos, 

em prejuízo da consumidora. 2 – Recurso improvido.” (TJDF – AGI 

20030020046572 – DF 2ª T.Cív. – Rel. Des. Mario-zam Bemiro – DJU 

10.03.2004 – p. 49). "OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA. RECUSA AO PEDIDO DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA QUE RESTOU AFASTADA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL. 

CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PEDIDO ATENDIDO. 

INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA 

SENTENÇA.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR1. "É de consumo a 

relação jurídica discutida nesta lide, aplicando-se as normas do Código de 

Defesa do Consumidor.Código de Defesa do Consumidor. 2. A 

UNIMED-RIO, assim como as demais empresas rés, fazem parte da cadeia 

de consumo, sendo, portanto, sua responsabilidade solidária, nos termos 

do art. 7º, parágrafo único do CDC.7ºparágrafo único, CDC. 3. É cabível na 

hipótese, indenização por danos morais, tendo em vista que houve 

ferimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.4. 

Quantum indenizatório arbitrado de acordo com o princípio da 

razoabilidade. 5. Ante à condenação no pedido formulado com a 

confirmação da tutela antecipada concedida, uma vez que o pedido de 

ressarcimento era alternativo, afasto a sucumbência recíproca, para impor 

aos réus o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.6. Desprovimento do 

segundo recurso e provimento do primeiro apelo, por ato do Relator." 

(3048718020098190001 RJ 0304871-80.2009.8.19.0001, Relator: DES. 

LETICIA SARDAS, Data de Julgamento: 04/04/2012, VIGESIMA CAMARA 

CIVEL). Ademais, o contrato avençado entre as partes é nitidamente um 

contrato de adesão, onde as cláusulas são expostas de forma unilaterais 

pela requerida sem qualquer possibilidade de discussão acerca das 

mesmas, sendo a parte autora praticamente obrigada a aderir em um 

contrato já previamente confeccionado. Assim, várias abusividades 

podem ser praticadas por aquela parte que simplesmente impôs o 

contrato, necessário se faz que, em caso de dúvida, a interpretação das 

cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, pois 

este é a parte hipossuficiente na relação existente entre as partes, 

cabendo ao Poder Judiciário restabelecer o equilíbrio e igualdade na 

relação contratual. No presente caso, restou incontroverso que a autora 

apresentava crise convulsiva e broncoaspiração, necessitando de leito 

em UTI pediátrica, conforme prescreveu a Dra. Margareth Mendonça 

Cordeiro (CRM MT 2346), no Id. 10558952. No entanto, em que pese a 

negativa da requerida para a remoção da autora para leito em UTI em 

razão do prazo de carência, tenho que restou claro que o tratamento 

indicado para a autora era o adequado para assegurar sua saúde. Dessa 

forma, tenho que a previsão contratual da cláusula limitativa da cobertura 

do plano de saúde em razão do período de carência, mesmo em situações 

de doenças preexistentes, é de se ter como inexistente para validade de 

disposições contratuais dessa natureza. Uma vez que tal disposição 

contratual, em determinadas hipóteses, poderiam culminar, até mesmo, por 

ameaçar o próprio objeto do contrato ou o seu respectivo equilíbrio, 

violando o disposto no inciso II, do § 1º, do artigo 51 do CDC: “Art. 51. São 

nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: (...) §1º. Presume-se 

exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...) II – restringe direitos 

e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo 

a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;” Embora conste no aditivo 

contratual celebrado a previsão de que somente seria coberto e 

autorizado a realização de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e 

procedimentos de alta complexidade para casos de convulsão, após ter 

sido cumprido o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses – Id. 

10558840 –, não há como prevalecer a referida cláusula, eis que 

excessivamente desvantajosa ao consumidor, desequilibrando a sua 

relação com o fornecedor de serviços. Nesse sentido, a ausência de 

cobertura, quando necessária, como o caso dos autos, contraria a própria 

natureza do contrato, que é de assistência à saúde. A exclusão de 

cobertura do tratamento indicado a autora pelo médico que a assiste 

torna-se ineficaz, na medida em que tal procedimento é indispensável para 

a manutenção da saúde da autora. Em síntese, a cláusula que limita a 

cobertura do plano excluindo o tratamento indicado a autora não encontra 

validação no ordenamento jurídico aplicável ao caso sub judice, sobretudo 

diante da urgência e emergência que a situação demandava, já que a 
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autora apresentava risco de morte. A esse respeito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA 

DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE MENOR COM 

TIMPANOTOMIA E ADENOIDE – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – 

INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA (24 MESES) OPOSTO PELA 

SEGURADORA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – 

COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – RECUSA INJUSTIFICADA – PRÁTICA 

ABUSIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A cláusula de 

carência para cobertura de procedimentos médicos deve ser interpretada 

da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), de modo a 

privilegiar a vida em detrimento do interesse econômico. A estipulação 

contratual de prazo de carência, nas hipóteses de urgência e emergência, 

limita-se ao prazo máximo de 24 horas. (TJMT - Ap 178817/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 16/06/2016) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE 

SAÚDE. PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA 

NEGADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E CARÊNCIA 

CONTRATUAL. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. 

RECURSO PROVIDO. 1- Em sede de cognição sumária, restou verificado 

que o estado de saúde da agravante está caracterizada como situação 

emergencial. 2 - Hipótese que constitui exceção à regra da possibilidade 

de negativa de atendimento por carência contratual decorrente de doença 

preexistente, havendo obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos 

casos de urgência ou emergência. Lei n. 9.656/98 e precedentes 

jurisprudenciais. 3- Agravo de instrumento provido.” (TJSP - AI 

21669992120148260000 SP 2166999-21.2014.8.26.0000 - 9ª Câmara de 

Direito Privado – Relator Des. Alexandre Lazzarini - julgado em 

16/10/2014) Enfim, não restam dúvidas que a requerida estava obrigada a 

proceder com o fornecimento de seu serviço, na medida em que a 

cláusula de carência, na espécie, não serve de supedâneo para eximir-se 

da obrigação para qual foi contratada. Assim, tenho que a condenação da 

requerida é medida que se impõe, visto que restou comprovado nos autos 

à falha na prestação dos serviços em razão da negativa da cobertura do 

fornecimento de leito em UTI indicado a autora, o que fez com que a autora 

permanecesse em leito improvisado perto do banheiro na UTI do Pronto 

Socorro de Várzea Grande. Isso porque, ela necessitava de tal 

procedimento com urgência para o pleno restabelecimento de sua saúde, 

conforme acima já explanado, sendo este negado pela requerida, devendo 

ela responder dessa forma objetivamente (CDC – art. 14). Com efeito, 

cabe destacar os seguintes precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – 

NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO PARA A 

ENFERMIDADE DO PACIENTE – CIRÚRGIA DE GASTROPLASTIA – 

PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – PRECENDENTES DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de seguro, inclusive, nos planos de autogestão, 

na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o 

artigo 3º, § 2º, do CDC. Inteligência da Súmula nº 469 do STJ. O rol de 

procedimentos apresentados pela Agência Nacional de Saúde não é 

taxativo, e a falta de previsão deste ou daquele procedimento não pode 

restringir o acesso ao tratamento quando comprovadamente indispensável 

à manutenção da higidez do paciente. “É pacífica a jurisprudência da 

Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas 

hipóteses de recusa pela operadora de plano de saúde, em autorizar 

tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, sem que, 

para tanto, seja necessário o reexame de provas” (STJ – 3ª Turma – AgRg 

no REsp 1373969/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 28/05/2013, DJe 

19/06/2013).” (TJMT - Ap 121685/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 

27/01/2015) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - DECISÃO REALIZADA NO DESPACHO 

SANEADOR E NÃO ATACADA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - 

MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - NÃO 

COMPROVAÇÃO - UNIMED CUIABÁ E UNIMED VALE DO SEPOTUBA - 

TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

NA MODALIDADE INTERCÂMBIO - NEGATIVA INDEVIDA PARA CIRURGIA - 

OBJETO DO CONTRATO ENTABULADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MORAIS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUZIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO - ARTIGO 20 § 3º DO CPC - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva quando do despacho saneador, sem advir recurso, 

resta preclusa a matéria alegada na apelação. Caberia a Recorrente ter 

comprovado a suposta doença preexistente, ônus do qual não se 

desincumbiu, a teor do inciso II do art. 333 do CPC. Resta evidente a falha 

nos serviços prestados pela ré em razão da negativa de prestação de 

atendimento médico de urgência. A ineficácia do serviço de atendimento 

em situação emergencial, justamente o objeto do contrato entabulado entre 

as partes, implica no dever de indenizar. (...).” (TJ/MT -Ap 69421/2013, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/02/2014, Publicado no DJE 21/02/2014) Portanto, 

não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento 

pelo dano moral sofrido pela autora, sobejando tão-só a fixação 

pecuniária. A apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria 

polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. Nesse contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, e, considerando as condições 

econômico-financeiras da autora e da requerida e os transtornos 

causados, tenho que a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pelos danos morais se mostra bastante razoável. Em suma, entendo como 

justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos morais 

não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, 

tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, “dupla função reparatória e penalizante”.[2] No mesmo sentido: 

“Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar 

o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, 

de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante 

sirva de fonte de locupletamento fácil”.[3] No tocante a atualização dos 

valores referentes aos danos morais estes devem ser corrigidos 

monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, com juros de mora de um por 

cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – Súmula N.º 54). 

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na petição 

para condenar a requerida a título de indenização por danos morais na 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, que 

deverá ser atualizados nos termos da fundamentação supra, pelo que, 

resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de 

Processo Civil. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, 

pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do 

art. 85). Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 

- Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro 

CLÁUDIO SANTOS. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 

8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data 

de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade 

Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br), acesso em 24.10.2007.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005786-29.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE 

promove a presente ação de indenização por danos morais e materiais em 

face de TELEFONICA BRASIL S/A, sustentando, em síntese, que celebrou 

com a requerida contrato de telefonia móvel no dia 07.01.2017, sendo o 

plano controle com 1,5 GB de internet e 50 min de ligações locais. Narra, 

contudo, que os serviços de internet não foram disponibilizados como 

estipulado no contrato, razão porque se dirigiu até uma das lojas de 

atendimento da requerida, quando lhe foi informado que os serviços de 

internet só retornariam no dia 25.05.2017, porém não houve o seu 

restabelecimento. Diante desses fatos, propôs a presente ação visando a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 44.000,00, mais a importância de R$ 349,93 referente às faturas pagas 

durante os 07 meses que ficou sem usufruir o plano. A audiência de 

conciliação restou inexistosa (id. 9955687). A requerida apresentou 

contestação no id. 9948066, na qual alegou que após pesquisa sistêmica 

não constatou qualquer irregularidade na linha telefônica objeto da 

demanda, razão porque nega o bloqueio informado pela autora na inicial. 

Sustenta também que não houve qualquer interrupção na prestação de 

serviços da autora, diante dos relatórios de consumo mais recentes da 

cliente, que juntou com a contestação. Assim, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais, em especial, tendo em vista a ausência de elementos 

que indiquem que a autora sofreu algum constrangimento. Impugnação a 

contestação no id. 10135654. Nos ids. 11028361 e 11080519 as partes 

requereram o julgamento antecipado da lide. Na decisão de id. 12820702 

determinou-se a juntada de forma legível dos documentos que instruem a 

inicial, o que foi atendido no id. 13071635. Após vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide 

com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Pois bem, o que se vê da relação apresentada aos autos é 

que a autora embora tenha contratado a prestação de serviços de internet 

com a requerida em janeiro/2017, esta última não disponibilizou a contento 

o serviço contratado, deixando de fornecer acesso à internet ao menos 

até o mês de maio/2017, uma vez que extrato detalhado juntado no id. 

9948128 indica o fornecimento do serviço a partir do mês de junho/2017. 

Nesse contexto, fica caracterizada, sem dúvida alguma, o dever da 

requerida disponibilizar de modo satisfatório o serviço de telefonia móvel a 

autora, tal como contratado, o que, contudo, não foi observado pela 

requerida. No que tange aos danos morais, ressalto que a 

responsabilidade civil consiste na obrigação de indenizar o dano, 

patrimonial ou moral, causado a outrem. Nas relações de consumo, seus 

elementos são: conduta humana (ação/omissão), nexo de causalidade e o 

dano/prejuízo. O doutrinador Aguiar Dias ensina[1]: “Não pode haver 

responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro truísmo 

sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em 

obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde não há 

que reparar”. Nas lições dos ilustres Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona[2]: 

“O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é 

pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, 

podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente”. Pois bem. O equívoco cometido pela 

requerida, falhando na prestação dos seus serviços ao deixar de 

promover o fornecimento do serviço de internet contratado, deve ser 

considerado como ato ilícito que enseja indenização por danos morais, nos 

termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo 

qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade 

do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. No caso versando, é 

indubitável que esse fato, aliado ao descaso da requerida, em não 

solucionar prontamente a falha na prestação do serviço, não acarretou 

apenas transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de 

simples percalços da vida comum. Diante deste cenário, entendo que a má 

prestação de serviço pela requerida, colocando a autora em situação de 

vulnerabilidade, caracteriza ato ilícito passível de indenização por dano 

morais, devendo assim, o pleito do autor ser acolhido. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TELEFONIA E INTERNET. FALTA DE 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A 

ADEQUADA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL OU A EFETIVA UTILIZAÇÃO 

DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. PRIVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Alegou a autora que em meados do mês 

julho de 2014 os serviços de telefonia e internet começaram a apresentar 

problemas (interferência na linha, chiados, queda e interrupção de 

chamadas). Declarou que reclamou junto à demandada, não tendo havido 

solução por parte da requerida (protocolos à fl. 12). Ônus da prova que 

cabia à demandada, pela regra do art. 333, II, do CPC, e que não foi 

satisfeito. Não comprovou a ré a suposta inadimplência da requerente que, 

em tese, poderia justificar a suspensão da linha telefônica. Da mesma 

forma, não comprovou a qualidade dos serviços por ela prestados, 

especialmente a inocorrência da interrupção do sinal, no período indicado 

na inicial. A ré não rebateu qualquer um dos onze protocolos 

apresentados pela autora, o que torna verossímeis as alegações da 

demandante. Dessa forma, frente a não-comprovação de causa que 

justificasse o corte do sinal, resta evidente a falha na prestação do 

serviço e o dever de indenizar. Quantum arbitrado na sentença, contudo, 

que comporta redução para R$ 1.500,00, de maneira a se adequar aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PROVIDO, EM 

PARTE.” (Recurso Cível Nº 71005780739, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado 

em 18/11/2015) Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pelo autor, cumpre-me, agora, examinar somente a fixação 

do seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se 

aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a 

apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por 

vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência 

ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo 

caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes 

do dano moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) 

estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; 

c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” (in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15). Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, 

eis que reconhecida a responsabilidade da requerida, consoante acima já 

explanado, considerando as condições econômico-financeiras da parte 

autora e da requerida, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano não foi tamanha, tenho que a quantia 

equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais mostra-se 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, 

o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento da 

autora e tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, o caráter 

coercitivo e pedagógico. No que se refere a reparação à título de dano 

material consistente no valor de 07 faturas pagas, em virtude da ausência 

de prestação do serviço de internet, tenho que merece parcial 

acolhimento. Isso porque, houve fornecimento parcial do serviço (serviço 

de telefonia) a impedir o ressarcimento integral do valor da fatura, mas 

somente metade. Além do que, os serviços de internet iniciaram em 

junho/2017, de modo que somente no período de janeiro/2017 a maio/2017 

é devido o ressarcimento, diga-se, de forma parcial. Assim, considerando 

que a parte autora juntou na exordial os pagamentos efetuados no mês de 

fevereiro, março, maio e junho (este último referente ao consumo do 

período de maio), é devido dano material no importe de R$ 99,98. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição 

inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 99,98 

(noventa e nove reais e noventa e oito centavos) a título de dano material, 

a ser corrigida pelo INPC desde a data do pagamento da primeira fatura, 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, 

condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ), que in casu ocorreu em janeiro/2017. Por 

conseguinte, resolvo o mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 665 de 719



patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. C. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIAS, Aguiar. Da responsabilidade civil, 10. Ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1995, vol. II, p. 713. [2] GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, São Paulo, Saraiva, vol. III, fls. 56.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004972-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY BARROS DE OLIVEIRA OAB - SC36171 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA BASUS BISPO OAB - RJ113800 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004972-17.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

DANIEL ELIAS SILVEIRA REQUERIDO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE 

LTDA Vistos, etc. DANIEL ELIAS DA SILVEIRA propôs a presente ação 

revisional de contrato de plano de saúde c/c pedido de tutela antecipada 

c/c restituição de indébito em face de IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE 

LTDA., argumentando, em síntese, que por meio da requerida é titular de 

plano de saúde coletivo por adesão desde 01.12.2013, que tem como 

dependente sua esposa, Sra. Vera Lúcia Schmitz da Silveira, cujo valor 

mensal no mês de novembro/2016 era de R$ 796,29 por beneficiário. 

Narra que no mês de novembro/2016 recebeu um comunicado da 

requerida informando que a mensalidade do contrato sofreria um 

acréscimo a partir do mês de dezembro/2016 no importe de 48%, que 

considerada abusiva. Assim, requereu em sede de tutela de urgência a 

aplicação do reajuste anual determinado pela ANS para o ano de 2017, 

qual seja, de 13,55% e, no mérito, pugnou pela condenação da requerida a 

reajustar o valor das mensalidades do autor e sua dependente apenas em 

13,55% e ao pagamento em dobro do valor referente à diferença 

cobrança a maior, no montante mensal de R$ 548,66. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Determinada a emenda da inicial, o autor 

atendeu ao comando judicial no id. 9275347. Na decisão de id. 10440438 o 

pedido liminar foi indeferido. A requerida apresentou contestação no id. 

12394884, que veio acompanhada de documentos, suscitando preliminar 

de ilegitimidade passiva. No mérito afirmou que as regras do plano de 

saúde coletivo por adesão divergem do plano de saúde privado individual, 

sendo certo que aquela se pauta na livre negociação entre as partes e da 

mera ciência ao órgão regulador – ANS. Destaca que os planos coletivos 

tem um valor reduzido das mensalidades e os gastos do plano de saúde 

são mensurados coletivamente, dai porque não haveria equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato coletivo caso este se submetesse ao 

teto do reajuste anual definido pela ANS que leva em consideração 

somente o gasto do plano de saúde individual. Narra, assim, que o reajuste 

em questão obedeceu ao previsto contratualmente, respeitando ainda a 

sinistralidade alcançada, não podendo ser aplicado o percentual definido 

pela ANS aos contratos individuais. Insurgiu em face do pedido de 

repetição de indébito, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos 

iniciais. Termo da audiência de conciliação que restou inexistosa juntado 

no id. 12414141. A parte autora apresentou impugnação à contestação no 

id. 12660052. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do art. 355, do 

Código de Processo Civil, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da ilegitimidade ativa 

Sustenta a parte requerida ser parte ilegítima para figurar no polo passivo 

da lide, uma vez que o reajuste da mensalidade é de responsabilidade 

exclusiva da operadora de saúde, que analisada a sinistralidade da 

carteira e, no caso em tela, se trata da empresa Unimed Grande 

Florianópolis. Pois bem, malgrado as argumentações da requerida, 

verifica-se que as cobranças das mensalidades do plano de saúde são 

efetuadas por ela, de modo que integra a cadeia de serviços, sendo assim 

responsável por eventuais danos causados ao autor. A esse respeito: 

AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. 

INADIMPLÊCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. I. Em que pese a 

empresa Qualicorp seja a administradora de benefícios escolhida pelos 

contratantes e seja a responsável pela cobrança e pela movimentação 

cadastral dos beneficiários, entendo que tanto a empresa estipulante 

quanto a operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelos 

atos praticados por aquela, uma vez que têm obrigação de zelar pela sua 

regularidade e legalidade. (...)”. (Apelação Cível Nº 70077125755, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 30/05/2018) Outrossim, ao notificar o autor acerca 

do reajuste da mensalidade ressaltou que o “índice foi exaustivamente 

discutido com a operada, de forma a não inviabilizar financeiramente a 

instituição nem tampouco submeter os clientes a um aumento insustentável 

no custeio da manutenção do plano de saúde”, o que indica sua 

participação na obtenção do percentual do reajuste, a legitimar a sua 

figuração no polo passivo da lide. Deste modo, rejeito a presente preliminar 

de ilegitimidade de parte. Mérito Trata-se de ação revisional de contrato de 

plano de saúde c/c pedido de tutela antecipada c/c restituição de indébito 

promovida pelo Daniel Elias Silveira em desfavor da IBBCA 2008 Gestão 

em Saúde Ltda., aduzindo, em síntese, que firmou plano de saúde coletivo 

por intermédio da requerida, a qual realizou reajuste a mensalidade de 

forma abusiva. Assim, pugna pelo reajuste da mensalidade em apenas 

13,35% e a repetição do indébito da diferença paga indevidamente. Nesse 

contexto, a requerida justificou o aumento das mensalidades em virtude da 

necessidade de equilíbrio do custo do contrato, bem como à vista da 

sinistralidade própria do contrato coletivo. Ainda, afirmou que por se tratar 

de contrato coletivo por adesão, a ANS – Agência Nacional de Saúde 

Suplementar não interfere nos reajustes, cabendo à requerida apenas 

informar o índice pactuado no período. Realmente, de acordo com a 

Agência Nacional de Saúde – ANS, esta não define os reajustes nos 

planos de saúde – contrato de adesão coletivo, tendo as operadoras do 

plano apenas a obrigação de comunicar a ANS acerca do reajuste, sendo 

que o reajuste de preços em tais contratos não poderá ocorrer em 

periodicidade inferior a doze meses, conforme estabelece o art. 19, da 

Resolução Normativa n. 195/2009- Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS. É verdade que os reajustes em contratos coletivos 

não estão limitados aos praticados pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, no entanto, em respeito as normas da legislação 

consumerista e ao princípio da boa-fé, os reajustes devem ocorrer 

mediante acordos entre os estipulantes e comunicados à Agência 

Reguladora em até 30 (trinta) dias da efetiva aplicação. E, embora haja a 

demonstração da comunicação à Agência Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS acerca dos reajustes (id. 12394897), não há nos autos os acordos 

celebrados com o contratante. Assim, conclui-se que não houve 

negociação entre a contratante e contratada para aplicação dos reajustes 

das mensalidades. Ademais, é possível concluir que o reajuste da 

mensalidade baseado no aumento da sinistralidade não observa o 

necessário equilíbrio contratual, nos termos do artigo 51, X, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois prevê vantagem somente à seguradora, além 

de poder vir a ocasionar a impossibilidade de a parte autora dar 

continuidade ao cumprimento do pacto, razão pela qual a cláusula de 

sinistralidade deve ser declarada nula, sendo certo que o contrato deve 

ser interpretado em favor do consumidor, conforme dispõe o art. 47 do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito transcrevo o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE 

CONTRATO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. PLANO COLETIVO. ÍNDICE DE 

SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO SOMENTE EM FAVOR DA OPERADORA. 

VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. [...] 5. Entretanto, ao estabelecer 

cláusula que permite reajuste com base no índice de sinistralidade, 

majorando a mensalidade apenas em benefício próprio, sem considerar a 

possibilidade de o contrato tornar-se igualmente oneroso à parte autora, 

acabou a ré por violar a boa-fé objetiva, um dos elementos essenciais do 

contrato de seguro, previsto no art. 422 da atual legislação civil, de sorte 

que se mostram abusivos os aumentos implementados decorrentes 

daquela. Afastada a preliminar contra-recursal e negado provimento ao 

apelo.” (Apelação Cível Nº 70065653289, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

30/09/2015). “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGUROS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 

REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DE 

CONTRATANTE IDOSO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO 
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IDOSO. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE. 

DESCABIMENTO. […] A PRÁTICA DE REAJUSTES COM BASE NA 

PLANILHA DE CUSTOS E DESEMPENHO, OU SEJA, NA SINISTRALIDADE, 

VAI DE ENCONTRO ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, MORMENTE PORQUE ESSA CONDIÇÃO, ALÉM DE IMPEDIR 

O CONVENIADO DE TER, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, A NOÇÃO EXATA 

DE QUAIS SERÃO OS SEUS ÔNUS, TAMBÉM POSSIBILITA A 

MANIPULAÇÃO DOS DADOS PELA OPERADORA, DE MODO A FORÇAR A 

MAJORAÇÃO ARTIFICIAL DE PREÇOS, EM CLARA OFENSA AO ARTIGO 

51, INCISO X E § 1º, E INCISOS I E II, DO CDC. EMBORA HAJA A POSSIBILI 

PRÊMIOS MENSAIS, DEVE-SE RECONHECER A ABUSIVIDADE EM 

CONFERIR AO FORNECEDOR O PODER DE APRECIAR UNILATERALMENTE 

A MAJORAÇÃO A SER APLICADA, TAL COMO OCORRE QUANDO DO 

AUMENTO DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE. 

APLICAÇÃO DA REGRA DISCIPLINADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

49 DA ANS, DE 17/05/2012. PRECEDENTES. REPETIÇÃO DOS VALORES - 

É POSSÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES, EM 

ATENÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO 

CREDOR.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70056816382, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NIWTON CARPES DA SILVA, 

JULGADO EM 17/04/2014). “CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR 

SINISTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS QUE EMBASARAM OS CÁLCULOS. 

DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DO 

REAJUSTE NÃO EVIDENCIADA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE INDICADO PELA 

ANS. SENTENÇA MANTIDA. I. Inexistindo conteúdo probatório apto a 

comprovar a legitimidade do reajuste por sinistralidade realizado pela 

operadora do plano de saúde, não se evidenciando sequer que a 

majoração no valor da contraprestação mensal devida pela autora fora 

efetivada na forma estabelecida no contratual firmado entre as partes e 

constatando-se, ainda, que o referido aumento, na forma como foi 

realizada, impõe desvantagem excessiva à requerente consumidora, em 

manifesta contrariedade aos preceitos da legislação consumerista, não há 

como ser reconhecida a legalidade do reajuste aplicado pela recorrente. 

Precedentes desta corte; II. Deve ser aplicada, no caso em análise, o 

índice de reajuste indicado pela ans, conforme firmou o magistrado 

sentenciante; III. Recurso conhecido e desprovido.” (TJSE; AC 

201500815583; Ac. 15578/2015; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Iolanda 

Santos Guimarães; Julg. 14/09/2015; DJSE 21/09/2015). Dessa forma, 

demonstrada a abusividade praticada pela requerida e que esta não se 

dispôs em demonstrar os percentuais legais que as tabelas citadas na 

cláusula contratual praticaram no período questionado, as mensalidades 

do período de dezembro/2016 a novembro/2017 deverão ser atualizados 

no importe do percentual aplicado pela Agência Nacional Suplementar de 

Saúde – ANS. Friso, apenas, que embora não haja previsão legal que 

estabeleça um patamar de valor a ser reajustado para os planos coletivos, 

esta imprevisibilidade não deve permitir que a operadora do plano e sua 

administradora pratique à revelia e reajuste valores que ultrapasse o 

critério da razoabilidade, ao contrário, deve agir com boa-fé, guardando 

entre as partes o equilíbrio econômico-financeiro, já que se trata aqui de 

relação consumerista, razão pela qual insisto que a aplicação do 

percentual aplicado pela ANS se mostra mais apropriado ao caso. Apenas 

para melhor ilustrar, em busca no endereço eletrônico da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar[1], os percentuais autorizados pela 

referida agência no ano de 2017 foi 13,55%, o que evidencia a 

abusividade da requerida ao aplicar ao contrato em questão um reajuste 

de 48%. Outrossim, haja vista a ilicitude nos reajustes aplicados pela parte 

requerida, esta deverá ressarcir todos os valores pagos a maior pela 

parte autora e seu dependente referente as mensalidades cobradas a 

partir de dezembro de 2016 até novembro/2017, compreendido esse 

ressarcimento no dano material descrito na inicial. Saliento, ainda, que a 

devolução do valor pago a maior deve ocorrer na forma simples, sob pena 

de enriquecimento ilícito, e atualizado desde a data em que foi 

desembolsado para pagamento das mensalidades do período de 

dezembro/2016, bem como juros de mora a partir da citação (art. 405 do 

CC). Nesse diapasão: “PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo. Reajuste 

anual firmado fora dos limites previstos pela ANS. Abusividade. Contrato 

de cunho coletivo que também devem sofrer reajustes conforme ditado 

por este órgão regulador. Aceitar um aumento sem qualquer parâmetro é 

chancelar um desequilíbrio contratual e patente mácula ao princípio da 

boa-fé objetiva que deve observar os contratos. Ademais, seguradora 

que não fez qualquer prova da legalidade e necessidade deste reajuste. 

Precedentes deste Tribunal e do STJ. Dano moral não caracterizado. 

Restituição que se sujeita à forma simples, visto que não configurada a 

má-fé na cobrança. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (TJSP; 

APL 1012601-79.2014.8.26.0309; Ac. 8861521; Jundiaí; Quinta Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 30/09/2015; DJESP 

09/10/2015). “PLANO DE SAÚDE COLETIVO. [...]. Intervenção da relação 

de consumo. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. Acentuado aumento do valor 

das mensalidades. Variação unilateral do preço. Cláusula de inequívoco 

caráter potestativo e absoluta falta de clareza. Ausência de informação 

sobre os elementos justificadores de tão elevado reajuste. Observância 

aos índices da ANS. Precedentes. Devolução que deve se dar na forma 

simples. Sentença reformada. Apelo provido em parte.” (TJSP; APL 

1085507-49.2013.8.26.0100; Ac. 8794403; São Paulo; Quinta Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 11/09/2015; DJESP 

22/09/2015). Posto isso, julgo parcialmente procedentes, os pedidos 

formulados na petição inicial, que o faço para: a) declarar o reajuste da 

mensalidade no período de dezembro/2016 a novembro/2017 no 

percentual aplicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar no ano 

de 2017, qual seja, 13,55% (nove vírgula quatro por cento) e, b) 

determinar o ressarcimento integral dos valores pagos a maior, na forma 

simples, os quais deverão ser apurados por meio de liquidação de 

sentença, mediante a comprovação dos pagamentos efetuados pela parte 

autora e seu dependente, devidamente corrigido monetariamente a partir 

da data em que foram pagos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

desde a data da citação. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC/2015. Por conseguinte, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e da verba honorária, fixadas estas 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza da 

causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(art. 85, §2°- CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1]Site:, acessado em 20.06.2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004634-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MACIEL DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004634-77.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ADAILTON MACIEL DE JESUS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, etc. Adailton Maciel de Jesus propôs ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, alegando que em 17/09/2016 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de ids. 

3702686 a 3702704. No id. 4184476 foi determinada a emenda da petição 

inicial, sendo esta cumprida com o aporte do documento de id. 4636117. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (id. 5535413), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 5565078), alegando necessidade 

de alteração do polo passivo da demanda e a falta de interesse de agir por 

falta de requerimento administrativo. No mérito afirmou que o Boletim de 

Ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os 

fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral, bem como 

afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou 

que havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios em até 10% 

sobre o valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no 

id. 5849698. Às partes manifestaram a respeito das provas que ainda 
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pretendiam produzir nos ids. 6146509 e 6697547. No id. 11642060 foi a 

juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

11693268 e 11799426. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 

355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pela 

seguradora requerida, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Dessa forma, afasto a 

presente preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz a parte requerida 

ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 4636117. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Do mérito Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta Adailton Maciel de Jesus em desfavor de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio 

da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, 

pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas 

no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é 

cabível a indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

No caso dos autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao 

pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo 

automotor, que resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua 

vez, alega que o requerente não juntou nos autos documento Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial, pois o documento juntado nos 

autos não comprova as alegações contidas na inicial em razão de ter sido 

produzido unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas 

quanto à invalidez permanente. No entanto, havendo nos autos 

documentos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

entendo ser dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, 

os documentos que instruíram a petição inicial são capazes para 

comprovar o envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo 

automotor, tendo em vista que consta no id. 3702686 – página 02 Boletim 

de Atendimento Urgência e Emergência no qual consta que a parte autora 

sofreu acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Ademais, a lei não 

traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

decorrente do acidente ocorrido em 17/09/2016 e relacionada ao seu pé 

esquerdo (id. 3702698), restando afetada a capacidade funcional em 

50%, conforme se observa avaliação médica de id. 11642060, bem como 

restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os documentos 

que instruem a inicial. Assim, diante desses elementos tenho que restou 

comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela parte 

autora e a sua lesão permanente no seu pé esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 
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acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica em razão do acidente de trânsito 

descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos 

necessários para o recebimento do seguro DPVAT encontram-se 

carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização pleiteada. No que 

tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que o requerente 

teve afetado de forma definitiva as funções de seu pé esquerdo em 50%, 

a lei estabelece o pagamento de até 50% do valor total da indenização 

para os casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos pés. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 50% de 50% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora 

foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta reais). Ressalto que 

é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1. A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Adailton Maciel de Jesus em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta reais), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 17/09/2016 (id. 3702686), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001423-96.2017.8.11.0002. AUTOR: 

VICENTE RUBENS FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Vicente Rubens Ferreira 

da Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

04/05/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de id. 4997787 a 4997895. No id. 

5522823 foi determinada a emenda da petição inicial, sendo esta cumprida 

com o aporte do documento de id. 5594658. A audiência de conciliação 

restou infrutífera (id. 7365395), sendo que a requerida apresentou 

contestação (id. 8084670), alegando preliminarmente a necessidade de 

inclusão da seguradora líder no polo passivo, a falta de interesse de agir 

em virtude da falta de prévio pedido administrativo e ausência de 

comprovação da recusa por parte da seguradora. No mérito aduz que o 

Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de 

comprovar os fatos alegados na inicial, bem como afirma inexistir provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

A parte autora impugnou a contestação no id. 9675043. No id. 11923156 

foi a juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante 

sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 12221882 e 12221897. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Vicente Rubens Ferreira da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 
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vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz 

a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que a 

parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com 

efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 5594658. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Da não comprovação 

do pedido administrativo e a sua recusa A requerida afirma que o autor 

não comprovou ter enviado a documentação necessária para abertura do 

procedimento administrativo e a consequente recusa deste, razão pela 

qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Pois bem, 

conforme acima já mencionado a parte autora comprovou nos atos a 

formulação de requerimento administrativo conforme id. 5594658 e, sendo 

certo que a comprovação da recusa do pagamento por parte da 

seguradora não é condição para o regular exercício de ação. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA 

RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – 

DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712). Os julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca 

da imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da 

Seguradora em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da 

ação.” (TJMT - Ap 77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) Assim, afasto a presente 

preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da 

Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois 

visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no 

caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. Pois bem a requerida, alega que a 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente e ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez 

permanente, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 4997895 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de 

trânsito envolvendo um carro. Ademais, a lei não traz em seu bojo que 

para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada a sua estrutura torácica e estrutura pélvica, restando afetada 

a capacidade funcional de ambas as estruturas em 10%, conforme se 

observa por meio da avaliação médica juntada no Id. 11923156, bem como 

restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os documentos 

que instruem a inicial. Assim, diante desses elementos restou comprovado 

o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela autora relativo ao 

acidente de trânsito descrito na inicial e as lesões permanentes em suas 

estruturas torácica e pélvica. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 
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requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do sua estrutura pélvica em 10%, a lei estabelece o 

pagamento de até 10% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais e pélvicos. Assim, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável 

a fixação de 10% de 100% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

parte autora foi quantificada em 10%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). 

Já quanto a lesão relativa a estrutura torácica a lei também estabelece o 

pagamento de até 100% do valor da indenização para casos de lesões de 

órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, 

pélvicos. Assim, considerando que a lesão do autor em sua estrutura 

torácica foi quantificada em 10%, tenho que o valor devido relativo a esta 

lesão resulta em R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), ou 

seja, 10% de 100% do valor total da cobertura. Ressalto que é aplicável 

quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 

340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Vicente Rubens Ferreira da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 04/05/2016 (id. 4997895), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação 

ocorrida em 25/04/2017 – id. 6805068 (STJ, Súmula 426). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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FERNANDA DA SILVA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001310-79.2016.8.11.0002. AUTOR: 

FERNANDA DA SILVA QUEIROZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Fernanda da Silva 

Queiroz propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, 

alegando que em 14/07/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 1668961 a 1668965. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 4598272), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 2454703), alegando 

preliminarmente a falta de interesse de agir em virtude da falta de prévio 

requerimento. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado 

pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, 

bem como afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e 

ressaltou que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de 

juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária 

a partir do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da condenação. Nos ids. 7803349 e 8243932 a parte autora 

juntou comprovante de requerimento administrativo. A autora apresentou 

impugnação a contestação no id. 8325216. No id. 8296562 foi a juntada da 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

12924757 e 13003039. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 

355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Assim, passo a análise da 

preliminar arguida em contestação e mérito. Da falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de 

que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 7803349 e 8243932. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à formulação de requerimento 

administrativo tem-se como preenchido o pressuposto essencial para o 

exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA 

EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 
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DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Fernanda 

da Silva Queiroz em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da 

Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois 

visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no 

caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. Pois bem a requerida, alega que a 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente e ressalta a inexistência de provas quanto à invalidez 

permanente, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 1668965 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de 

trânsito envolvendo um carro. Ademais, a lei não traz em seu bojo que 

para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu joelho esquerdo, restando afetada a capacidade 

funcional de ambas as estruturas em 25%, conforme se observa por meio 

da avaliação médica juntada no Id. 8296562, bem como restou 

comprovado também o acidente sofrido, consoante os documentos que 

instruem a inicial. Assim, diante desses elementos restou comprovado o 

nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela autora relativo ao 

acidente de trânsito descrito na inicial e a lesão permanente em seu joelho 

esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu joelho esquerdo em 25%, a lei estabelece o 

pagamento de até 25% do valor total da indenização para os casos em 

que ocorre perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado na 

Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Fernanda da Silva Queiroz 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 14/07/2016 (id. 1668965), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das 
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custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004566-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004566-30.2016.8.11.0002. AUTOR: 

LUZIMAR DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Luzimar de Lima propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, alegando que em 10/09/2016 foi 

vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os 

documentos de id. 3690490 a 3690520. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 5539365), sendo que a requerida apresentou contestação 

(id. 5600277), alegando preliminarmente a falta de interesse de agir em 

virtude da falta de prévio requerimento e ausência do Laudo do IML. No 

mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, bem como afirma 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor da condenação. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação no id. 5822686. No id. 11633121 foi a juntada da avaliação 

médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação realiza 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 11720252 e 

11764364. Na decisão de id. 13185054 foi determinada que o autor 

comprovasse ter realizado o prévio requerimento administrativo. No id. 

13255804 a parte autora juntou comprovante de requerimento 

administrativo. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Assim, passo a análise da 

preliminar arguida em contestação e mérito. Da falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de 

que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 13255804. Assim, certo que 

uma vez demonstrada à formulação de requerimento administrativo tem-se 

como preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de 

ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA 

JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - 

EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 

757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA 

- RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO 

- RECURSO PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o 

§3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, 

que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, 

em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 

5º, XXXV, CF).O requerimento administrativo prévio é condição essencial 

para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 

936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos 

esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo 

determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora 

que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria (…) com o 

exaurimento das vias administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 

69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Portanto, rejeito a presente preliminar. Da ausência de laudo 

do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Luzimar de Lima em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. Pois bem a requerida, alega que a requerente não juntou nos 

autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, 

pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações contidas 

na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente e ressalta a 

inexistência de provas quanto à invalidez permanente, razão pela qual o 

pedido inicial deve ser julgando improcedente. No entanto, havendo nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 673 de 719



autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito nos autos. 

Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são capazes 

para comprovar o envolvimento do requerente em acidente envolvendo 

veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 3690520 o Boletim de 

Atendimento emitido pelo Pronto Socorro municipal no qual consta que a 

parte autora sofreu acidente de trânsito envolvendo um carro x moto. 

Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro relatando o 

acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, 

estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente envolvendo 

veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu 5º dedo da mão esquerda, restando afetada a 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa por meio da 

avaliação médica juntada no Id. 11633121, bem como restou comprovado 

também o acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a 

inicial. Assim, diante desses elementos restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de 

trânsito descrito na inicial e a lesão permanente em seu 5º dedo da mão 

esquerda. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu 5º dedo da mão esquerda em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 10% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dentre os outros dedos da mão. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 10% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Luzimar de Lima em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 10/09/2016 (id. 3690520), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004023-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE FIALHO DE ARRUDA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004023-56.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Lizete Fialho De Arruda Gomes ingressou com a presente ação de 

cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais e 

repetição do inébito em dobro em desfavor de Sul América Capitalização 

S/A - SULACAP. Na decisão de Id. 13362718 determinado a parte autora a 

emenda da inicial, sendo que esta se manifestou no Id. 13707053 

requerendo a desistência da presente ação. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 13707053 se trata de uma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 674 de 719



simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida 

não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo 

a desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela 

parte autora cuja exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiária da 

justiça gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à 

vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007816-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILMAR DA SILVA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARIA CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007816-37.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Jose Gilmar Da Silva Pires ingressou com a presente ação monitória em 

desfavor de Faria Construção Civil e Consultoria Ltda - EPP, todos 

devidamente qualificado nos autos. Determinada a emenda da petição 

inicial nos Ids. 10380033, 11799338, 12158972 a parte autora manifestou 

nos Ids. 11689276 a 11689280, 11689536, 12088777, 12088815, 

12517940, no entanto não cumpriu integralmente ao comando judicial. 

Facultada no prazo derradeiro nova emenda no Id. 13013932, a parte 

autora nada manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, 

conforme certificado no Id. 13722962. Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a 

emenda da petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, motivo porque 

deverá arcar com ônus de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da 

parte autora para sanar as irregularidades apontadas no Id. 10380033, 

11799338, 12158972 e 13013932, inexiste alternativa senão indeferir a 

petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código 

de Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o 

processo sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002705-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIEGE DORNELLES ESCOBAR OAB - RS94964 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002705-72.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Krausburg Comércio de Frutas Ltda. propôs ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais, com pedido de antecipação de 

tutela em caráter liminar, em face de Tim Celular S/A, aduzindo, em suma, 

que mantinha contrato de telefonia móvel com a requerida, todavia, em 

abril/2016 promoveu a portabilidade de suas linhas, transferindo-as para a 

Telefônica Brasil S/A (Vivo). No entanto, aduz que a requerida gerou três 

faturas correspondentes aos meses de maio, junho e julho de 2016, tendo 

a autora passado a solicitar a baixa das faturas emitidas unilateralmente 

pela requerida. Salienta que apesar de a requerida se comprometer em 

baixar as faturas emitidas após a portabilidade das linhas, incluiu o CNPJ 

da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 

2.461,05 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos). 

Afirma que após contato com a ANATEL a requerida deu baixa em uma 

das três faturas indevidamente emitidas, restando uma no valor de R$ 

618,86 (seiscentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) e outra no 

valor de R$ 1.842,19 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e 

dezenove centavos). Assim, requer a declaração de inexistência dos 

débitos nos valores de R$ 618,86 (seiscentos e dezoito reais e oitenta e 

seis centavos) e R$ 1.842,19 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e 

dezenove centavos), bem como o pagamento de indenização a título de 

danos morais, em quantia não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Deferida a liminar pleiteada na inicial (Id. 6792510). Audiência de 

conciliação realizada conforme termo de Id. 8772026. Citada, a requerida 

apresentou contestação no Id. 8767434, a qual veio instruída com os 

documentos de Ids. 8767443, 8767446, 8767449, na qual afirmou que é 

zelosa e proba no trato de suas relações jurídicas, aduzindo que o que 

ocorreu é mero aborrecimento, que não tem a força de gerar dano moral. 

Aduz que nenhuma responsabilidade pode ser atribuída à requerida, uma 

vez que não praticou nenhuma conduta antijurídica capaz de gerar 

qualquer tipo de dano. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos 

iniciais. Devidamente intimado o autor apresentou impugnação à 

contestação ofertada pelo requerido no Id. 9157347. Por fim, a parte 

autora se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 11007752). 

Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento 

e decido. Do julgamento antecipado Passo ao julgamento antecipado da 

lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Da inexistência do débito A ação foi ajuizada com base em 

inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito feito pela requerida em razão de débito nos valores de 

R$ 618,86 (seiscentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) e R$ 

1.842,19 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos) 

referente aos contratos n°. GSM0111466526983 e GSM0111441159586, 

que supostamente se encontrava em nome da autora. A requerente afirma 

não ter qualquer relação jurídica com a requerida, uma vez que desde 

abril/2016 fez a portabilidade de sua linha telefônica móvel, de modo que 

inexiste justificativa para os apontamentos acima descritos. Ainda, juntou 

com a inicial extrato do SPC demonstrando sua afirmação de existência da 

inscrição referente ao contrato que estava em seu nome junto à requerida, 

conforme Id. 6099672. Pois bem, analisando os autos, verifico que a razão 

está com a requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a 

existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito 

cobrado, considerando, ainda, a fatura encaminhada pela operadora Vivo 

em maio/2016 (Id. 6096859), demonstrando que a autora já possuía 

relação jurídica com a referida operadora. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos 

o contrato celebrado entre as partes, a fim de comprovar a pendência de 

débitos em nome da autora ou qualquer outro documento que 

evidenciasse a pendência financeira da autora antes da portabilidade das 

linhas móveis, bem como deixou de comprovar a relação sub judice. Ora, a 

requerida não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a 

veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia, já que 

descabe ao autor fazer prova negativa. Diante disso, é de ser declarada a 

inexistência dos débitos de valores de R$ 618,86 (seiscentos e dezoito 

reais e oitenta e seis centavos) e R$ 1.842,19 (um mil, oitocentos e 

quarenta e dois reais e dezenove centavos) referente aos contratos n°. 

GSM0111466526983 e GSM0111441159586, excluindo-se, definitivamente 

a restrição creditícia. Do dano moral No que diz respeito ao dano moral, 

ressalto que o direito ao nome, meio por excelência através do qual se 

manifesta à identidade da empresa, é a mais rica e importante divulgação 

do direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao 

ressarcimento por dano moral o protesto indevido e injusto de nome da 

empresa que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência 

e a falta de zelo da requerida em, indevidamente, inserir o nome da autora 

no cadastro de inadimplentes, rende ensejo à indenização. Ademais, o 

cadastro indevido do nome da autora caracteriza a ocorrência do dano 

moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. Esse é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 675 de 719



MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É inviável o recurso especial 

quando ausente o prequestionamento dos temas insertos nos dispositivos 

da legislação federal apontados como violados. Incidência das Súmulas 

282 e 256 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica' (REsp 1.059.663/MS, 

Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. A orientação 

pacificada no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido 

pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode 

ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o 

que não se evidencia no presente caso. Nos moldes em que delineado 

pelo Tribunal de origem, não se mostra exorbitante a condenação do 

recorrente no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação 

moral, decorrente dos danos sofridos pela pessoa jurídica ora agravada, 

que teve o nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes. 4. 

Agravo interno não provido.” (STJ - AgRg no Ag 1421689/SC, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 

25/11/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C 

RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – SERVIÇO DEFEITUOSO – 

COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE – 

ÔNUS DA OPERADORA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE 

NOME – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – DOLO – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.Demonstrada a falha na prestação do serviço e 

a cobrança indevida de valores, a inscrição do nome da parte nos 

cadastros de proteção ao crédito deve ser considera ilegítima. A 

negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano 

moral puro, independente se o lesado é pessoa física ou jurídica. 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. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação 

contratual, a fluência dos juros de mora incidentes sobre o valor da 

indenização por danos tem como termo inicial a data da citação. No 

tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é 

sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente 

desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. Quando 

as cobranças decorrerem de ajustamento entre as partes e eventualmente 

forem tidas como indevidas, a devolução em dobro somente ocorrerá se 

restarem comprovados o dolo ou a má-fé do credor, o que não ocorre na 

espécie.” (TJMT - Ap 145611/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

07/03/2018) Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento 

causado a demandante pelo ato ofensivo praticado pela requerida deve 

ser reparado. Portanto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o 

valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”[1]. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a 

responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos 

pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. Em suma, 

tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano 

Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do 

réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[2]. No mesmo caminho 

trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar 

o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, 

de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante 

sirva de fonte de locupletamento fácil[3]”. Do dispositivo Pelo exposto, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a 

inexistência dos débitos de R$ 618,86 (seiscentos e dezoito reais e oitenta 

e seis centavos) e R$ 1.842,19 (um mil, oitocentos e quarenta e dois reais 

e dezenove centavos) referente aos contratos n°. GSM0111466526983 e 

GSM0111441159586. Ainda, condeno a requerida ao pagamento em favor 

da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano 

moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 15/05/2016 

(Súmula 54, STJ), conforme se observa do id. 6099672. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar 

deferida nos autos. Considerando que “na ação de indenização por dano 

moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta 

arbitrada em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a 

natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o 

local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho 

do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-44.2016.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002153-44.2016.8.11.0002. AUTOR: 

CARLOS FERREIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Carlos Ferreira dos 

Santos propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

alegando que em 10/08/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos de id. 1970514 a 1970536. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 11666096), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 3050902), alegando 

preliminarmente a falta de interesse de agir em virtude da ausência de 

prévio requerimento administrativo, afirmou que não deu causa a demanda 

e portando não poderá ser penalizada com os ônus da sucumbência, a 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. No mérito aduz que a ausência de comprovação do 

prêmio do seguro obrigatório relativo ao veículo envolvido no acidente de 

trânsito, bem como afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

apresentou impugnação a contestação no id. 9241495. No id. 9241495 foi 

a juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão 
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de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos ids. 11778481 e 11677291. Em seguida no id. 13099781 foi 

determinado que a parte autora comprovasse o prévio requerimento 

administrativo, sendo esta comprovado nos ids. 13402979 e 13402981. Os 

autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Assim, passo a análise da 

preliminar arguida em contestação e mérito. Da falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de 

que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 

Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 13402979 e 13402981. Assim, 

certo que uma vez demonstrada à formulação de requerimento 

administrativo tem-se como preenchido o pressuposto essencial para o 

exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA 

EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido do processo No tocante a alegação veiculada 

pela requerida, de que falta pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o 

comprovante de endereço carreado esta em nome de terceiros, observo 

que a petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, sendo certo que o comprovante juntado no 

id. 1970519 constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não 

consistindo em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o 

comprovante de residência não é documento indispensável à propositura 

da ação de cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito 

Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Carlos Ferreira dos Santos em desfavor de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o documento juntado nos 

autos não comprova as alegações contidas na inicial em razão de ter sido 

produzido unilateralmente, ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente e afirma que o proprietário do veículo envolvido no 

sinistro encontrava-se inadimplente com o pagamento do prêmio do 

Seguro Obrigatório, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 1970530 o Boletim de Atendimento emitido pelo Hospital 

Regional de Sinop no qual consta que a parte autora sofreu acidente de 

trânsito envolvendo um carro e moto. Ademais, a lei não traz em seu bojo 

que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente 

apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo 

apenas a exibição de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 

5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a 

ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, torna-se 

dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE 

EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO 

E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - 

INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do seguro 

DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o Boletim 

de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova bastante 

da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas fichas 

hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa referência 

a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo comprovação do 

fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente para 

comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 

90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 15/09/2011) 

Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a ocorrência do 

acidente automobilístico noticiado na inicial. No que diz respeito à alegação 

da requerida de que o proprietário do veículo não havia realizado 

pagamento do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão entende como 

legítima a recusa ao pagamento da verba indenizatória, ressalto que a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do 

veículo envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do 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.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 
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prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, temos que, para o 

caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu cotovelo esquerdo, restando afetada a capacidade 

funcional em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica 

juntada no Id. 11666528, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na 

inicial e a lesão permanente em cotovelo esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu cotovelo esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento 

de até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade apurado 

na Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 25% 

de 50% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Carlos Ferreira dos Santos 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 10/08/2016 (id. 1970530), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação ocorrida (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS APARECIDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001524-36.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MATHEUS APARECIDO DE OLIVEIRA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Matheus Aparecido de 

Oliveira Rodrigues propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

12/06/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A 

inicial foi instruída com os documentos de id. 5033281 a 5033420. Na 

decisão de id. 5523863 foi determinada a emenda da petição inicial, sendo 

esta atendida pelo autor com o aporte do documento de id. 5608696. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (id. 8130912), sendo que a 

requerida apresentou contestação (id. 8675036), alegando a necessidade 

de alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT e a falta de interesse de agir em virtude da 

ausência do prévio pedido administrativo . No mérito aduz que o Boletim de 

Ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os 

fatos alegados na inicial, bem como afirma inexistir provas quanto à 

alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte 

autora apresentou impugnação a contestação no id. 9754295. No id. 

13167662 foi a juntada da avaliação médica realizada na parte autora 

durante sessão de conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, sendo que as partes manifestaram a 

seu respeito nos ids. 13172983 e 13436598. Os autos vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide 

com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 
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documentos. Assim, passo a análise da preliminar arguida em contestação 

e mérito. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro. Pois bem. Compulsando os autos observo que alegação da 

ausência de prévio requerimento administrativo foi suprida pela parte 

autora, conforme se observa no id. 5608696. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Do mérito Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta por Matheus Aparecido de Oliveira Rodrigues em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. Pois bem a requerida, alega que o documento juntado nos 

autos não comprova as alegações contidas na inicial em razão de ter sido 

produzido unilateralmente e ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgando 

improcedente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 5033420 o Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro municipal no qual consta que a parte autora sofreu acidente de 

trânsito. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro 

DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro 

relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de 

prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). 

Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente 

envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim 

de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

autora relacionada ao seu joelho direito, restando afetada a capacidade 

funcional em 50%, bem como o seu ombro esquerdo também quantificado 

em 50%, conforme se observa por meio da avaliação médica juntada no Id. 

13167662, bem como restou comprovado também o acidente sofrido, 

consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses 

elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma 

sofrido pela autora relativo ao acidente de trânsito descrito na inicial e a 

lesão permanente em seu ombro esquerdo e joelho direito. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante sessão de conciliação 

em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em 

vista que os documentos necessários para o recebimento do seguro 

DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu joelho esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre perda 

anatômica e/ou funcional completa um joelho. Assim, deve ser 

considerando o grau de debilidade apurado na Avaliação Médica, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Já quanto a lesão 

referente ao ombro esquerdo também quantificada em 50% a lei 

estabelece o pagamento de até 25% do valor do tal da cobertura quando 

ocorre a perda completa da mobilidade de um dos ombros, o que resulta 
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no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referente a 50% de 25% do valor total da 

indenização. Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Matheus Aparecido de 

Oliveira Rodrigues em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 12/06/2016 (id. 5033420), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-71.2017.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000293-71.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Vilmar Candido de Oliveira propôs ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Itaú Seguros S/A, alegando que em 25/12/2016 foi 

vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente. A inicial foi 

instruída com os documentos de Ids. 4631061 a 4631105. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 8766152), sendo que a requerida 

apresentou contestação (Id. 9055654), alegando ilegitimidade da requerida 

para figurar no polo passivo, necessidade de alteração do polo passivo da 

lide, pendência documental do requerimento administrativo e ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela 

autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi 

produzido de forma unilateral. Ainda, alega a inexistência de provas 

quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir 

a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e honorários advocatícios em ate 10% sobre o valor da condenação. 

Impugnação à contestação no Id. 11144565. Em seguida foi procedida a 

juntada da avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no id. 11225811, sobre a qual a parte requerida se 

manifestou no Ids. 11522465. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Vilmar Candido de Oliveira em desfavor de Itaú Seguros S/A. Da 

ilegitimidade passiva Sustenta a requerida ser parte ilegítima para figurar 

no polo passivo da demanda em virtude de não fazer parte do consórcio 

que opera com o seguro DPVAT. Tal preliminar não deve prosperar, uma 

vez que qualquer uma das seguradoras consorciadas é parte legitima 

para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro DPVAT, nos 

termos do 7º, caput, da Lei nº 6.194/74. Ademais, diferentemente do 

alegado pela requerida a empresa Itaú Seguros S/A compõe o rol das 

seguradoras que operam com o seguro DPVAT, conforme verifiquei em 

p e s q u i s a  j u n t o  a o  s i t e 

h t tp : / /www.susep.gov .br /se to res-susep/cgpro /seguradoras-dpva t . 

Dessa forma, sendo a requerida uma das empresas seguradoras que 

operam com o seguro DPVAT tenho que esta é parte legitima para figurar 

no polo passivo da demanda, razão pela qual afasto a presente preliminar. 

Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho 

Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos 

Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o 

que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora o requerido afirme 

preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta não 

pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Desta forma, rejeito a 

preliminar. Da falta de interesse de agir e da ausência de comprovação de 

entrega da documentação Aduz a seguradora requerida que a parte 

autora não comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à 
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regulação do sinistro administrativo, bem como que a parte autora não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Ids. 6044129. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou os documentos citados pela 

parte requerida, conforme documentos que instruem a inicial. Assim, 

rejeito a preliminar. Ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo No tocante a alegação veiculada pela 

requerida, de que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, tendo em vista que o comprovante de 

endereço carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição 

inicial está material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das 

regras expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 4631085 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as 

alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido após o 

sinistro, bem como ressalta a inexistência de provas quanto a invalidez 

permanente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável 

a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no 

momento do sinistro descrito nos autos. Ademais, os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do 

requerente em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que 

consta no Id. 4631105 o prontuário de atendimento ambulatorial, que 

informa que o autor se envolveu em “acidente de moto”. Ora, a lei não traz 

em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada a sua estrutura crânio facial, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 25%, conforme se observa da avaliação médica 

no Id. 11225811, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente na sua 

estrutura crânio facial. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos necessários para 

o recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções da sua estrutura crânio facial em 25%, a lei 

estabelece o pagamento de até 100%, do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de 

estruturas crânio-faciais. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 25% de 100% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o 

valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 
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sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Vilmar Candido de Oliveira 

em desfavor de Itaú Seguros S/A, para condená-la ao pagamento do valor 

de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 25/12/2016 (Id. 4631099), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

arquivados. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003574-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ BELA COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003574-35.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

LIZ BELA COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. LIZ BELA COSMÉSTICOS LTDA. ME promove a presente tutela 

provisória antecipada em caráter antecedente em desfavor de VIVO 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando, em síntese, que é cliente da 

requerida há cerca de 04 anos, com o plano “ilimitado local smart duas 

linhas”. Aduz que no intuito de reduzir custos, em 11.10.2016, solicitou a 

alteração do plano de telefonia, todavia em 20.10.2016 constatou que não 

houve mudança, motivo pelo qual entrou em contato novamente em 

14.11.2016, realizando novo pedido de alteração para o plano “ilimitado 

local favorito”, no valor de R$ 167,60 (cento e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), porém não obteve a mudança contratada, vindo a 

efetuar novo pedido em 20.12.2016, 03.02.2017 e 14.03.2017. Afirma que 

em 17.03.2017 foi informado que não havia sido realizada a mudança no 

plano e que possuía três faturas em aberto, referentes a janeiro, fevereiro 

e março. Assim, alega que realizou um acordo com a requerida, 

parcelando as faturas de janeiro e fevereiro, todavia os serviços foram 

cortados em 13.04.2017 em decorrência da fatura com vencimento em 

20.03.2017. Salienta que passou aproximadamente 06 (seis) meses 

tentando mudar o plano administrativamente, não tendo obtido qualquer 

êxito. Deste modo, requereu a concessão de tutela antecipada 

antecedente a fim de que a requerida restabelecesse os serviços de 

telefonia e internet, bem como se abstivesse de cobrar as faturas de 

janeiro, fevereiro, março e abril por considera-las indevidas, sob pena de 

multa. Indicou como pedidos finais a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, o cancelamento e revisão das faturas, bem 

como a manutenção do contrato firmado entre as partes. A inicial veio 

instruída com documentos. Determinada a emenda da inicial (id. 7237995), 

o autor atendeu o comando judicial no id. 7964713. Na decisão de id. 

7982102 foi deferido o pedido liminar. No id. 8270824 a parte autora 

apresentou emenda da inicial, nos termos do art. 303, § 1º, inciso I, do 

CPC. Já no id. 9033298 a parte requerida informou o cumprimento 

tempestivamente das determinações contida da decisão que concedeu a 

tutela provisória. Realizada audiência de conciliação, esta restou inexitosa 

(id. 9211574). Em seguida (id. 9425963), a parte requerida apresentou 

contestação aduzindo descabimento do pedido de inversão do ônus da 

prova e, no mérito, afirmou que houve alteração dos termos do contrato 

em dezembro/2016, conforme pactuado entre as partes via atendimento 

call center, ao passo que os serviços mantêm-se em vigência, apesar da 

inadimplência da parte autora. Destacou que houve utilização dos serviços 

nos meses de janeiro, fevereiro e março, a legitimar a cobrança das 

respectivas faturas. Impugnou o pedido de restituição de indébito e de 

danos morais, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação no id. 9536152. Instadas as partes a se 

manifestarem quanto à produção de provas, elas assim fizeram nos ids. 

11356789 e 11404360. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Trata-se de procedimento da tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente fundamentado no art. 303 do CPC, em que a parte 

autora, a título de tutela de provisória, almeja o restabelecimento dos 

serviços de telefonia e internet prestados pela requerida, bem como que 

esta se abstenha de cobrar as faturas relativas ao mês de janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2017 por considerá-las abusivas. Pois bem. O 

novel Código de Processo Civil delineou importantes inovações no que diz 

respeito às medidas acautelatórias e antecipatórias, em especial, ao 

unificá-las sob a égide de um regime único, quer seja, da tutela provisória, 

nos termos do art. 294, do CPC, e nesse campo de novidades elegeu a 

possibilidade de concessão de tutela antecipada/satisfativa de forma 

antecedente, por meio de procedimento peculiar. A tutela antecipada em 

caráter antecedente, descrito no art. 303, do CPC, dispõe sobre 

procedimento específico para os casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, hipótese em que a petição inicial 

pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e à indicação do 

pedido de tutela final, com a exposição da lide. Outra peculiaridade desse 

procedimento refere-se à possibilidade de estabilização da decisão 

provisória para o caso da parte contrária não interpor o respectivo 

recurso, dentro do prazo legal, conforme alerta a doutrina: “Segundo a 

previsão do art. 304, caput, do novo CPC, a tutela antecipada concedida 

anteriormente só não se estabiliza na hipótese de interposição de recurso 

pelo réu, que, embora não esteja indicado expressamente no dispositivo 

legal, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do novo CPC 

(...) Havendo a interposição do agravo de instrumento pelo réu, a tutela 

antecipada concedida antecipadamente estará afastada da estabilização 

ora analisada independentemente do resultado do recurso (Enunciado 28 

da ENFANM: ‘Admitido o recurso interposto na forma do art. 304 do 

CPC/2015, converte-se o rito antecedente em principal para apreciação 

definitiva do mérito da causa, independentemente do provimento ou não do 

recurso’)[1]. Destaca-se, assim, a excepcionalidade do procedimento de 

tutela antecipada em caráter antecedente, cuja finalidade precípua é a 

possibilidade de estabilização da decisão liminar, pois se assim não fosse 

poderia a parte demandante valer-se de qualquer outro procedimento de 

tutela provisória para alcançar seu desiderato. No caso concreto, 

lastreando a presente ação no art. 303 c/c art. 304, do CPC (descrito na 

inicial), seguida da concessão da liminar vindicada e da inexistência de 
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insurgência da parte requerida aos seus termos, que ao invés de interpôs 

recurso, peticionou nos autos informando o cumprimento da liminar (id. 

9033298), tem-se que a estabilização da decisão liminar é consequência 

lógica ao presente caso, não sendo o caso de análise do mérito da causa. 

Isso porque, ao optar a parte autora pelo procedimento peculiar de tutela 

antecipada em caráter antecedente também fez a opção pela estabilização 

da decisão liminar que conduz a extinção prematura da demanda, sem 

análise do mérito, nos termos do art. 304, § 1º, do CPC. A despeito da 

apresentação de emenda a inicial, contestação, impugnação, entre outros, 

isso não impede a estabilização da decisão liminar que impera sobre os 

demais atos processuais, pois própria do regime excepcional, como 

exaustivamente já dito linhas acima, e porque já deveria ter sido declarada 

em momento anterior nos autos. Outrossim, caso a parte autora tenha 

interesse na análise dos pedidos finais, deverá valer-se de procedimento 

próprio autônomo. Sobre o tema trago a lume o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - 

AUSÊNCIA DE RECURSO - ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA - RECURSO 

DESPROVIDO. - O art. 304 do CPC prevê que a tutela antecipada 

satisfativa em caráter antecedente "torna-se estável se da decisão que a 

conceder não for interposto o respectivo recurso", razão pela qual, não 

interposto o respectivo recurso, a declaração da estabilidade da decisão 

que concedeu a providência rogada é medida que se impõe. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0372.17.002616-8/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 

3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ante o exposto, e nos termos do art. 304, caput, do CPC, 

DECLARO estável a decisão liminar deferida no id. 7982102 e, por 

consequência, julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso X, c/c art. 304, § 1º, ambos do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa 

dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004961-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004961-51.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Maria Da Guia Rodrigues Costa De Oliveira ingressou com a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por 

danos morais em desfavor de Natura Cosméticos S/A. Na decisão de Id. 

13714174 determinada a parte autora a emenda da inicial, esta se 

manifestou no Id. 13756893 requerendo a desistência da presente ação. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

13756893 se trata de uma simples manifestação de desistência da lide. 

Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência. Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condená-la 

ao pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 276089 Nr: 19487-84.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE SANTO BENEVIDES, LASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA TITON LTDA, MARIO FEDERICO 

TITON, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 3541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:MT 12.919, JOÃO CARLOS 

POLISEL - OAB:MT 12.909/0, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 Autos nº 19487-84.2011.811.0002 – Id. 276089

Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls.405/418).

À vista do trânsito em julgado, intime-se a parte ré/executada, para que 

cumpra o estabelecido na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 533113 Nr: 6072-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - 

OAB:18984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6072-87.2018.811.0002 - Código: 533113.

Vistos, etc.

Compulsionando os autos, verifico que a existência de irregularidades que 

devem ser sanadas pelo requerente, para o andamento adequado do feito.

Diante disso, é necessário que o requerente apresente os seguintes 

documentos:

1- Juntar aos autos a declaração de hipossuficiência .

2- Traga aos autos cópia dos documentos pessoais.

3- Cópia da sentença proferida pela 6º vara do Trabalho de Cuiabá.

Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, ( art.321 

CPC)

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376469 Nr: 24129-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINEI PAULO GONÇALVES PEREIRA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, ELIAS 

GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515- MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:266539

 INTIMAÇÃO da parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 
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provas que reputem necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412750 Nr: 28048-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SERGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Certifico que o advogado da parte requerida não estava cadastrado no 

sistema apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência em 

Parte", de 03/11/2015, para nova publicação: "visto. (...)Assim, com 

fundamento no disposto no artigo 1.418 do Código Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

que APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS move em face de JARDIM 

MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA, a fim de que a presente sentença 

produza todos os efeitos da declaração de vontade não emitida pela ré, 

ficando assim suprimida a falta de escritura definitiva de compra e venda, 

valendo a presente sentença como título apto ao registro do domínio em 

favor da autora, ficando o imóvel adjudicado ao seu favor. Considerando 

que a autora decaiu em parte mínima do pedido, aplico o disposto no 

parágrafo único, do artigo 21, do Código de Processo Civil, para condenar 

a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a natureza e importância 

da causa, que não exigiu dilação probatória, o grau do zelo do trabalho 

profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido 

(CPC - § 4, artigo 20).Transitada em julgada a sentença extraia-se cópia 

da mesma para que se proceda a outorga da escritura definitiva do imóvel 

descrito na petição inicial através de competente mandado de adjudicação 

compulsória, nos moldes do art. 1.418, do Código Civil e do art. 16, § 2º, do 

Decreto-Lei 58/37, dando-se baixa e arquivando-se os autos. P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407711 Nr: 15479-25.2015.811.0002

 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: ALEXSANDRO MENDES DE JESUS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO das partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 351208 Nr: 16739-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERVERTON AUGUSTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245A

 Intimo a parte autora para realizar a retirada das certidões requeridas e 

deferidas, nesta secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 373882 Nr: 22214-11.2014.811.0002

 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: ANDERSON GOMES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Anderson Gomes Lima em desfavor de Seguradora 

Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT-LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo extrajudicial, fls. 

137/140, pugnando por sua homologação e extinção do processo.

Através do petitório de fls. 142, a requerida comprova o cumprimento do 

ajuste.

 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. 

924, II, do NCPC.

Custas pela requerida como determinado no acordo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003184-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994/B (ADVOGADO)

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEMETRICA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003184-65.2017.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos verifica-se que as partes formularam 

acordo em audiência de conciliação, pleiteando pela homologação e 

extinção do feito Id. 10077704. No seguimento, Id. 11151816, a parte 

autora peticionou requerendo o cumprimento de sentença. Da análise do 

pedido de cumprimento de sentença verifica-se que a requerente pugna 

pelo cumprimento do acordo formulado entre as partes. Destarte, tendo em 

vista que o acordo não foi formalmente homologado, faz-se necessário 

sua homologação para o cumprimento de sentença conforme requerido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado entre as partes Id.10077704, nos termos do 

artigo 487, III, “b”, do CPC. De outro norte, tendo em vista o 

descumprimento do acordo entabulado, intime-se o executado/requerido 

para cumprir o acordado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. 

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC. Consigne-se que, após 

o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o executado poderá 

apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC). Procedam-se às 

alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento de sentença. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 21 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003333-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSA RAMOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003333-27.2018.8.11.0002 

Vistos. I – Citem-se os requeridos/proprietários do imóvel usucapiendo e 

todos os confinantes do referido imóvel. II – Por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, citem-se os interesssados em lugar incerto e os eventuais 

interessados (Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC). III – Por via postal, 

intime-se para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a 

estes a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. IV – Dê-se 

vistas ao Ministério Público. Defiro o benefício da JUSTIÇA GRATUITA. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea Grande/MT, 21 de junho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002691-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE DA SILVA BERNARDES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002691-54.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pela demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de não ser deferido os benefícios da gratuidade 

da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT,25 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003247-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIA KAROLINE DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003247-56.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, para efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, 

do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003931-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELE DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003931-78.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002604-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo de 10 (dez) dias: , 25 de junho de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002348-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ALENIR MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a emenda da inicial, bem como 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 313120 Nr: 9264-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES GUIMARÃES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:OAB/MT 16.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

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, e tendo a parte devedora concordado com o 

valor executado, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e expeça-se 

RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, 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).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303974 Nr: 24925-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA LEOPOLDINA LESSA, ROBERTO LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320, EDNEIA SILVANA GONÇALVES - OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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, expeça-se RPV 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).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 92343 Nr: 1976-49.2006.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONESIA APARECIDA DA SILVA 

ALVES - OAB:187.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LUIZ GALLO-Proc - 

OAB:6677

 Vistos,

Apesar da disposição que determina a ciência das partes da data e local 

designados pelo Juiz ou indicado pelo perito para iniciar a prova técnica 

requerida (CPC, art. 474), segundo orientação jurisprudencial dominante, a 

ausência de intimação das partes ou dos respectivos assistentes periciais 

somente acarretará a nulidade da perícia se restar demonstrado pelo 

interessado o efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorrera na espécie.

Defiro a complementação da perícia conforme requerido pela parte 

Requerida (fl. 306). Intime-se o perito para, no prazo de até 10 (dez) dias, 

responder os quesitos complementares ou manifestar quanto aos pontos 

controvertidos levantados. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum 

de 10 (dez) dias, independentemente de nova conclusão. Por fim, tornem 

os autos conclusos para ulteriores de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 319812 Nr: 16183-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO VALERIO TAVERA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

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, e tendo a parte devedora concordado com o 

valor executado, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e expeça-se 

RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, 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).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 306279 Nr: 2053-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA

 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,

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 
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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, e tendo a parte devedora concordado com o 

valor executado, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e expeça-se 

RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, 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).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 24942 Nr: 711-90.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DE SOUZA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:108072/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em que pese a devolução destes autos pelo TRF 1ª Região, conforme 

termos de baixa de fl. 198-v, sobrevindo determinação de remessa dos 

autos ao Tribunal de origem para apreciação do recurso como agravo 

interno (fl. 168), remetam-se os autos à instância superior para os devidos 

fins. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 274908 Nr: 17926-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES RODRIGUES, LUZIA CARVALHO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT, Noel Rodrigues Rosa - OAB:12959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

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, e tendo a parte devedora concordado com o 

valor executado, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e expeça-se 

RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, 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).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 297193 Nr: 17608-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA PINTO DE FRANÇA

 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:

 Vistos,

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, e tendo a parte devedora concordado com o 

valor executado, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e expeça-se 

RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, 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).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 20850 Nr: 279-47.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA GONÇALVES B. 

DUARTE - OAB:6659/MT, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SODRÉ 

DANTAS-Proc.Federal - OAB:7132

 Vistos,

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, e tendo a parte devedora concordado com o 

valor executado, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e expeça-se 

RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, 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).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431181 Nr: 1633-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CHAVES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, julgo 

procedente, em parte, o pedido formulado nos presentes embargos à 

execução de sentença e, por consequência, acolho-os extinguindo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para determinar que, para fins da execução nos autos em 

apenso, seja pago calculando nos moldes do comando ora proferido. A 

parte credora deverá, pois, apresentar nos autos principais novo cálculo 

nos termos desta decisão.A parte embargada é beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita, desta forma, isento-a das custas 

processuais. Todavia, condeno-a aos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, correspondente ao 

proveito econômico obtido (inc. I do § 3º do art. 85 do NCPC), 

suspendendo, contudo, a cobrança, em face da assistência judiciária 

gratuita deferida no processo principal (art. 98, § 3º do NCPC), bem como 

vedando a sua imediata compensação com o crédito objeto do processo 

executório.Segundo o teor do art. 496, § 3º, do NCPC, resta dispensável o 

encaminhamento do feito ao segundo grau de jurisdição para reexame 

necessário da sentença. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

desfecho nos autos principais, desapensem-se e aguarde-se por até 10 

(dez) dias requerimento de execução deste julgado, relativamente à 

sucumbência. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Nada sendo postulado, 

arquivem-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 280439 Nr: 24362-97.2011.811.0002

 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: HOUTER DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA GOMES GUTTIERREZ - 

OAB:OAB/SP271.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 312205 Nr: 8293-19.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS NUNES DE SIQUEIRA, VITALINA DE AMORIM 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331108 Nr: 27398-79.2013.811.0002

 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: DEUSA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333253 Nr: 1882-23.2014.811.0002

 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: ZILMA FAGUNDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE F. 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT: 17567, LOUISE WERT ALMEIDA E 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT17955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344303 Nr: 11332-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA NUNES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 409090 Nr: 16169-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DA 5ª CIRETRAN - COMARCA DE 

VARZEA GRANDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 410261 Nr: 16763-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA 3R EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CLEY DE SANTANA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONIEL POUZO DE AMORIM 

- OAB:15875/E, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001736-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CLARISSE PINHEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES OAB - MT22904/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 
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apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002319-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ANDRELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e 

morais com pedido de liminar movida por MARGARIDA ANDRELINA DA 

SILVA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, em que a parte 

Autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, contudo, 

quedou-se inerte, conforme certidão (Id nº 13128369). É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 320 do Novo Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. A falta de um dos requisitos insertos no art.319, 

NCPC acarreta o indeferimento da petição inicial na forma do artigo 330, do 

NCPC, porquanto não atendidas às prescrições do artigo 321 da Lei 

Processual e, consequentemente, à extinção do processo, sem julgamento 

de mérito. Diante do exposto, com base nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. Autorizo o desentranhamento de 

documentos, antes do arquivo definitivo, mediante termo nos autos. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. 

R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009027-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DAMAZIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Elias Antônio Damazio ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, alegando, em síntese, que 

é portador de neoplasia maligna renal, com metástases ósseas, 

mediastinais e retro gástricas, necessitando do fornecimento do 

medicamento sunitinibe 50mg. Os autos foram remetidos ao Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer. Parecer técnico do NAT. 

Pedido de antecipação de tutela deferido. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação alegando a ilegitimidade passiva. O Município de 

Várzea Grande apresentou defesa alegando a preliminar de satisfação da 

lide, devendo ser reconhecido o cumprimento com o depósito de 50% 

(cinquenta por cento) do valor. Impugnação às contestações. É o relato do 

que importa. Fundamento e Decido. O processo comporta julgamento em 

seu atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, 

prescindindo de colheita de provas em audiência. A doutrina da mesma 

forma assim já se posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de 

provas ou diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). Por 

esses fundamentos, impõe-se o julgamento antecipado da lide e passo a 

análise da preliminar alegada pelo requerido. A preliminar de ilegitimidade 

passiva, não subsiste, pois a responsabilidade pela prestação de serviço 

de saúde à população decorre da garantia ao direito à vida, que é 

constitucionalmente atribuída de forma solidária entre os entes 

federativos, portanto, incumbe também ao poder Estadual o fornecimento 

de saúde aos necessitados. Assim, REJEITO a preliminar referenciada. 

Passo ao mérito. No mérito, o pedido esboçado pela parte autora merece 

acolhimento. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe 

que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Restou demonstrado nos 

autos, por intermédio de laudo médico, que a parte autora necessita do 

fornecimento do medicamento sunitinibe 50mg, o que foi prontamente 

deferido em tutela antecipada, inexistindo manifestação nos autos de que 

foi fornecido o pleiteado. Isto posto, julgo procedente, em parte, os 

pedidos desta ação e por consequência torno definitiva, a medida 

antecipatória concedida, para condenar o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Várzea Grande, na obrigação pleiteada – fornecimento do 

medicamento sunitinibe 50mg, por meio da Farmácia de Alto Custo, 

podendo ser fornecido medicamentos genéricos com o mesmo princípio 

ativo, se existente. A continuidade do fornecimento do medicamento 

especificado no dispositivo desta sentença ficará condicionada à 

apresentação, diretamente pela parte autora a parte ré, a cada retirada, 

em caso de medicamento controlado e a cada três meses, nos demais 

casos, de relatório médico, atualizado, informativo da evolução da 

enfermidade e do tratamento, e receituário médico confirmando a 

necessidade da manutenção do tratamento com o mesmo medicamento, 

discriminando-o, especificando a quantidade e a previsão do período de 

sua utilização. Caso comprovada a cessação da necessidade dos 

medicamentos em prazo inferior a seis meses, a parte ré estará 

desobrigada do fornecimento. Uma vez não retirado os medicamentos por 

prazo superior a dois meses, a decisão perderá sua eficácia. Deixo de 

condenar a parte Ré nas custas e despesas processuais por ser ela 

isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e 

condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 

(novecentos reais), nos termos do Art. 85 §8º, observado o disposto nos 

incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª 

ed., p. 370). No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a 

sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do 

reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de 

condenação para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias 

e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos 

Estados) do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Nada sendo postulado, 

arquivem-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005127-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON KENER DE JESUS (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, I) Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 98 do CPC). II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). 

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, 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003177-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ROSA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Converto o julgamento em diligência, a fim de ordenar a intimação 

da autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia da ficha 

funcional atualizada. Decorrido esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009261-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AECIO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL OAB - MT17388/O (ADVOGADO)

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO)

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636/O (ADVOGADO)

 

Visto. Diante da manifestação ministerial de extinção do feito sem 

resolução do mérito, determino, com fundamento no art. 10 do Código de 

Processo Civil, sejam intimados os demandados para se pronunciarem no 

prazo comum de cinco dias. Após, conclusos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 540835 Nr: 10317-44.2018.811.0002

 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: MARIO ROBERTO CÂNDIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - 

OAB:14613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a tutela de 

urgência para o fim determinar a imediata suspensão do curso da 

Execução Fiscal n. 2006/295 (Código 90600), em apenso, bem como a 

suspensão de qualquer cobrança ou lançamento de dívida ativa no 

cadastro do autor perante a Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

referente aos débitos de dívida ativa discutidos nesta ação anulatória, até 

o deslinde desta. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o pleito no 

prazo legal.Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pretendidos (art. 98, 

CPC).Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245061 Nr: 5570-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Com fulcro na ADI 3.453-7-DF, que declarou inconstitucional a exigência 

prevista no art. 19 da Lei 11.033/2004, torno sem efeito o despacho de fl. 

190 e, por conseguinte, determino o imediato levantamento do valor 

identificado no ofício de fl. 188, 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).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 438431 Nr: 5930-54.2016.811.0002

 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: AFRANIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALFRANIO BATISTA DA SILVA 

- OAB:14010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338273 Nr: 6521-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO ALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste sobre a 

devolução da correspondência de fl. 52v, requerendo o que de direito no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 449844 Nr: 11834-55.2016.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJR, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:OAB/MT 6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte Requerente para, querendo, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429012 Nr: 147-81.2016.811.0002

 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: SIRLEI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela requerente Sirlei Ferreira da Silva em face do Município de Várzea 

Grande, para o fim de condenar este apenas ao pagamento do terço 

constitucional de férias (1/3) do ano de 2011, declarando, assim, extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Os valores deverão ser monetariamente corrigidos pelo 

IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) desde a data 

fixada na sentença, 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.Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09.Tendo o Município sucumbido em parte 

mínima do pedido, deve a parte autora responder, por inteiro, pelas 

despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do 

Código de Processo Civil.Assim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais, bem como 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. Contudo, suspendo a 

condenação, em virtude da gratuidade da justiça deferida à 

requerente.Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245061 Nr: 5570-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 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 quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 375650 Nr: 23503-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE JOÃO DE AMORIM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE 

VÁRZEA GRANDE - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DALVO DE OLIVEIRA - 

OAB:5242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em se tratando em Autarquia Municipal, como no caso do DAE - 

Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, aplica-se, quanto ao 

limite do valor da expedição de Requisição de Pequeno Valor, a norma 

contida na legislação municipal, neste caso, em 10 salários mínimos, como 

bem informado na informação emitida pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência - DAP (fl. 164).

 Assim, determino seja expedido o correpondente Precatório.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 321561 Nr: 17968-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURILIA MARQUES MOREIRA, LUIZ CARLOS 

MARQUES CORREIA, CORINA MARQUES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a verificação na atual fase processual de que não houve expedição 

de RPV referente aos honorários advocatícios conforme documentos de 

fls. 105-106, ordeno que expeça-se a Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento do valor acrescido de juros e correção monetária até a data do 

efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, do art. 

535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 311185 Nr: 7257-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DOS FREIOS LTDA, DORALICE DE 

OLIVEIRA MORAES, NILTON FRAGA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:MT 14955, CLARINDA ZACARKIM BARÃO - OAB:14955, 

ROGERIO BARÃO - OAB:MT 8313, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 

8313

 Visto...

Defiro o pedido retro, ordenando, com fulcro no art. 40 da Lei 6.830/80, o 

arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com baixa 

no relatório estatístico até eventual manifestação, esclarecendo que 

imediatamente ao término desse período, iniciará o prazo da prescrição 

quinquenal (art. 40, § 2º, da referida lei), independentemente de nova 

intimação.

Intime-se a Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 207401 Nr: 3322-64.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

ALIANÇA LTDA, MAURICIO TOMAZ DE AQUINO, JOELMA FERREIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aécio Guerino de Souza 

Rodrigues - OAB:19707/O

 Visto...

Tendo em vista o parcelamento do débito tributário, defiro o pedido retro, 

ordenando a suspensão do processo pelo prazo requisitado (fls.169).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 691 de 719



Decorrido o prazo, ouça-se a parte exequente no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 18386 Nr: 1139-04.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Humberto Sousa Lima 

Falconi - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933-B, ITAMAR DERVALHE - OAB:2142-A

 Visto...

Defiro o pedido retro, ordenando a suspensão do curso do processo pelo 

prazo de 60 dias. Decorrido o prazo, ouça-se a exequente em 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 33109 Nr: 2442-19.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168

 Visto...

Considerando que até a presente data não se obteve êxito na localização 

de bens penhoráveis, apesar das inúmeras tentativas, defiro parcialmente 

o pedido retro, determinando não só a suspensão como pleiteada, mas 

também o arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, 

com baixa no relatório estatístico até eventual manifestação, esclarecendo 

que imediatamente ao término desse período, iniciará o prazo da 

prescrição quinquenal (art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80), 

independentemente de nova intimação.

Intime-se a Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 90581 Nr: 11256-78.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. CARLOS MAGNO KNEIP 

ROSA - OAB:OAB/MT6960, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - 

OAB: 9.587-MT

 Visto...

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC.

 Decorrido em branco o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332367 Nr: 1096-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONEIZE MARIA DE SOUZA FERREIRA, GISELLE 

APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI, EVA IZABEL DA COSTA

 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 31/7/2018, às 17:30min, na Rua Joaquim Murtinho 

610, Cuiabá/MT, telefone 9.9956-1344, no escritório do senhor perito 

Bento Cassiano de Oliveira, devendo a parte fazer comparecer eventual 

assistente técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336500 Nr: 4930-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA LOPES DA COSTA, MARIA DE AMORIM 

RODRIGUES, AUDYR LEITÃO NASCIMENTO

 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 31/7/2018, às 17:30min, na Rua Joaquim Murtinho 

610, Cuiabá/MT, telefone 9.9956-1344, no escritório do senhor perito 

Bento Cassiano de Oliveira, devendo a parte fazer comparecer eventual 

assistente técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429175 Nr: 295-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

ERNESTO CAMPOS FILHO, qualificado nos autos, propôs “Execução de 

Título Judicial” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 2.960,02 (dois mil novecentos e sessenta 

reais e dois centavos).

Regularmente intimado, o executado impugnou a execução, tendo o 

exequente admitido os seus termos, ensejando a posterior expedição de 

Requisição de Pequeno Valor, que foi paga, segundo se observa do 

documento de fls.46-48 e 57.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 30031 Nr: 7568-84.2000.811.0002

 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: INÊZ MATOS DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 Visto...

INÊZ MATOS DE OLIVEIRA COSTA, qualificada nos autos, propôs 

“Execução de Sentença” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 800.000.00 (oitocentos mil reais).
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Regularmente citado, o executado opôs embargos, como resultado foi 

determinado retificação da planilha de cálculo fls. 509-512, o que ensejou 

a expedição de Precatório, tendo o débito sido pago, segundo se observa 

do documento de fls. 538-541.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 254092 Nr: 12763-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

JOÃO LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 54.378,52 (cinquenta e quatro mil, 

trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Regularmente intimado, o executado impugnou a execução, tendo o pleito 

sido reconhecido pelo exequente, o que ensejou a posterior expedição de 

Requisição de Pequeno Valor, que foi paga, segundo se observa do 

documento de fls. 267-268.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

que se pronunciou pelo arquivamento do processo, conforme atesta a 

peça retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 288529 Nr: 7987-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS SÉRGIO DA LUZ BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

MARCOS SÉRGIO DA LUZ BUENO, qualificado nos autos, propôs 

“Execução de Sentença” em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, pessoa jurídica de 

direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 3.257,53 (três mil duzentos e cinquenta e 

sete reais e cinquenta e três centavos).

Regularmente citado, o executado opôs embargos, que foram julgados 

procedentes e, na sequência, expedida a Requisição de Pequeno Valor, 

que foi paga, segundo se observa do documento de fl. 163.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 114711 Nr: 10149-28.2007.811.0002

 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: RONY CLEY CAETANO DA SILVA, JOÃO JOSÉ 

MENDANHA CARDOSO, EDHERSON AUGUSTO WEBER TAVERA, 

ANERSON MIRANDA DE AMORIM, JOSE MESSIAS DE SOUZA SANTOS, 

ÉBER MILTON DA SILVA SOARES, GISELLE CRISTINA SANTANA DE 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

RONY CLEY CAETANO DA SILVA, JOÃO JOSÉ MENDANHA CARDOSO, 

EDHERSON AUGUSTO WEBER TAVERA, JOSE MESSIAS DE SOUZA 

SANTOS, ÉBER MILTON DA SILVA SOARES, ANERSON MIRANDA DE 

AMORIM, GISELLE CRISTINA SANTANA DE AGUIAR, qualificados nos 

autos, requereram o “Cumprimento de Sentença” em face da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia 

de R$ 8.540,00 (oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fls. 208-210; 219-224; 226-230 e 

270.

Em sequência, foi intimada a parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 311777 Nr: 7844-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEKESANDER BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

LEKESANDER BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Execução Baseado em Título Judicial” em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 36.429,46 (trinta 

e seis mil quatrocentos e vinte nove reais e quarenta e seis centavos).

Regularmente citado, o executado opôs embargos, como resultado foi 

reduzida a multa para cem reais, o que ensejou a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, segundo se observa do 

documento de fls. 41-42.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 
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DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 412126 Nr: 17872-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

impugnar a contestação tempestivamente protocolada pelo requerido 

Município de Várzea Grande.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334908 Nr: 3405-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEROZINHO RODRIGUES DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

JEROZINHO RODRIGUES DA SILVA LIMA, qualificado nos autos, propôs 

“Execução de Título Extrajudicial” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 18.252,19 (dezoito mil duzentos e 

cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fls. 23-24.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330113 Nr: 26409-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO MORAES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

GENEZIO MORAES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, propôs “Execução 

de Título Extrajudicial” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 28.430,34 (vinte e oito mil quatrocentos e 

trinta reais e trinta e quatro centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fls. 38-39.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349741 Nr: 15639-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTORINA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, FELLIPE BAEZ MALHEIROS - OAB:18517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 114/116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 340373 Nr: 8236-64.2014.811.0002

 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: MARIA EUGÊNIA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

MARIA EUGÊNIA DA SILVA LEITE, qualificada nos autos, propôs 

“Cumprimento de Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, igualmente 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 

8.688,00 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos documentos 

de fls. 119-120, na qual informa que o débito foi quitado.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245963 Nr: 6246-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACILA LUZIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

NACILA LUIZA PEREIRA, qualificada nos autos, propôs “Execução de 

Sentença” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 43.714,99 (quarenta e três mil 

setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos).

Regularmente intimado, o executado impugnou a execução, tendo a 

exequente concordado com os seus termos, com a redução do valor 
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inicialmente executado para R$ 41.116,59 (quarenta e um mil cento e 

dezesseis e cinquenta e nove centavos), expedindo-se, após, Requisição 

de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, segundo se observa do 

documento de (fls. 150-151).

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

que se manifestou favoravelmente à extinção do processo.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329516 Nr: 25814-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL JOSE DE PINHO FAUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

GABRIEL JOSE DE PINHO FAUSTINO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Execução de Título Executivo Extrajudicial” em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 17.901,15 

(dezessete mil novecentos e um reais e quinze centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos (fl. 16), o que 

ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido 

pago, segundo se observa nos documentos de fls. 19-20.

Em sequência, foi intimada a parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção por 

pagamento, contudo, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão 

retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261319 Nr: 333-80.2011.811.0002

 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: MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Restando comprovado, através dos documentos de fl. 186, a condição de 

meeiro da "de cujus", defiro em parte o pedido formulado a fls. 178-180, 

ordenando a habilitação apenas do Sr. Graciano Neris da Silva aos autos, 

nos termos do art. 112, da Lei 8.213/1991 e, em prosseguimento, 

determino seja intimado para, em 30 (trinta) dias, formalizar o seu pedido 

administrativo junto ao INSS. Decorrido o prazo, conclusos.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 374-96.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGES & PEREIRA LTDA, JAIME REGIS 

PEREIRA, JACY TELMA RONDON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7301-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL opõe Embargos de Declaração contra a 

sentença de fls. 142/143, afirmando “que o prazo de prescrição e 

decadência das contribuições do FGTS é trintenária”. Pugna, assim, pelo 

acolhimento dos presentes embargos.

É o breve relato.

Decido.

Conheço do recurso, porquanto tempestivo conforme certidão de fl. 152.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão.

A releitura da sentença embargada evidencia haver o Juízo fundamentado 

com clareza a decisão prolatada.

 Verifica-se, destarte, inexistir qualquer omissão no julgado.

O que pretende o embargante, verdadeiramente, é rediscutir questão de 

mérito da ação, a qual foi devidamente apreciada e decidida, pretensão 

essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, 

consoante entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”.

 Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, uma vez que a decisão fora deferida com as devidas 

fundamentações, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição.

Ante todo o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, 

por inexistir omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

embargada.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 374423 Nr: 22626-39.2014.811.0002

 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: ROSINETE NUNES DE AZEVEDO, SANTINA ROBEIRO 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BELEEIRO SOUZA JUNIOR 

- OAB:18.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para querendo apresentar 

suas contrarrazões acerca do recurso de apelação de f.95-98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 392042 Nr: 6589-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIA MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 
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OAB:6808/MT

 Vistos.

Ao contador judicial para análise e atualização do débito.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 342337 Nr: 9795-56.2014.811.0002

 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: ERALDO DIAS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conceição Fabiane - 

OAB:10176-E, Fernando Roberto Félfile - OAB:3923

 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 REQUERENTE, para no 

prazo legal, manifestar acerca da petição de f. 120/123 e documentos que 

a acompanham.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 402433 Nr: 12646-34.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariley Geany Scheid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13782, Romilsom Alexandre da Silva - OAB:22.661/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 412212 Nr: 17896-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ANTONIO MEREDICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:MAT. 2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURYANE CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA - OAB:14.853, VERA LUCIA DA C. ARRUDA - OAB:9430/MT

 Vistos.

Ao contador judicial para análise e atualização dos cálculos, nos moldes 

da sentença de fls. 96/99 do processo principal.

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.: 56665 Nr: 2652-02.2003.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutor Alexandre Amaral Magalhães Filho OAB/MT 14.425, 

defensor de Willian Mateus da Silva, para que tome conhecimento da 

decisão a seguir transcrita: (...) Vistos. Feitas essas considerações, 

REVOGO a prisão preventiva de WILLIAN MATEUS DA SILVA, nos termos 

do art. 316 do Código de Processo Penal, consignando a obrigação de 

comparecimento a todos os atos do processo e atualização de seu 

endereço nos autos sempre que alterado. Expeça-se, incontinenti, Alvará 

de Soltura, com ciência da condição imposta, deprecando sua soltura. Por 

fim, intime-se o advogado constituído para apresentar resposta à 

acusação no prazo legal. Int. Várzea Grande, 20 de junho de 2018. Juiz 

OTÁVIO PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 338564 Nr: 6761-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 Intimar Doutor Lauro Gonçalo da Costa OAB/MT 15.34, defensor de 

Sidfney de Almeida Crisanto, para que manifeste nos autos sobre o 

endereço da testemunha faltantes.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 499667 Nr: 13561-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMACY FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Ademacy Ferreira Neto, Cpf: 04849817149, Rg: 237354 

SSP MT Filiação: Izidio Ferreira Machado e Magnolia Ferreira da Silva, data 

de nascimento: 30/09/1950, brasileiro(a), natural de Tupaciguara-MG, 

viuvo(a), autonomo, Endereço: Rua Pinheiro Machado, 79, Bairro: Centro, 

Cidade: Poconé-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio Ademacy Ferreira 

Neto, brasileiro, viúvo, aposentado (técnico em refrigeração), nascido aos 

30/09/1950, natural de Tupaciguara/MG, filho de Izidio Ferreira da Silva e 

Mgnolia Ferreira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 048.498.171-49, 

residente e domiciliado na Rua Pinheiro Machado, número 79, centro, 

Poconé/MT; pela prática de infração ao art. 306, § 1º, I, da Lei 9.503/97, 

requeiro que depois de recebida e autuada, seja o denunciado citado para 

apresentar a resposta à acusação. Bem como intimados o denunciado e 

as testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento, culminando na condenação do mesmo às penas 

cominadas ao crime supra.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO
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Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 538962 Nr: 9385-56.2018.811.0002

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JLBDS, RLMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:116891/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar o impetrante para , caso queira, aditar a petição inicial, 

bem como, juntar documentos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 375642 Nr: 23498-54.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON RONILSON DE ARRUDA, THIAGO 

DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, Mariclei Eduardo 

Cintra - OAB:10139

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Defensor do Réu JEFFERSON: CAMILLO FARES ABINADER NETO

 Advogado do Réu THIAGO: MARILEI EDUARDO CINTRA

Réu: JEFFERSON RONILSON DE ARRUDA

Réu: THIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Aberta a audiência, constatada a presença da Vítima, do Defensor do Réu 

JEFFERSON nomeado para representar neste ato o Réu THIAGO, das 

testemunhas ROSEMBERG JOSÉ DE OLIVEIRA e WEILLER PRADO 

SIQUEIRA, dos estagiários ouvintes KATRYNE DOS SANTOS CENTOMA, 

ARTHUR VINÍCIUS CAMARGO ABIKO, BEATRIZ CENTOFANE COELHO e 

KAREN AUGUSTA OLIVEIRA DE CAMPOS, bem como do Ministério Público, 

ausentes dos demais. Cientificadas as partes sobre a utilização de 

registro fonográfico digital para a tomada de prova oral, nos termos da Lei 

11.419/2006 e Provimento n° 035/2007-Gab-CGJ, bem como artigo 405, 

§1° do CPP com redação dada pela Lei n° 11.719/2008, bem como foram 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio a pessoas estranhas ao processo. Ouvida a Vítima, as 

testemunhas ROSEMBERG e WEILLER, cujas declarações foram gravadas 

em áudio/vídeo (DVD anexo). 1) O Ministério Público requereu vista para 

manifestar-se acerca do endereço dos Réus. A seguir, pela MMa. Juíza foi 

proferida a seguinte DECISÃO: I- DEFIRO o pedido do Ministério Público. 

Dê-se-lhe vista dos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. II- O Advogado do Réu 

THIAGO devidamente intimado (fls. 151) não compareceu à audiência, 

motivo pelo qual, nomeio para sua Defesa, somente para este ato, o 

Defensor Público Dr. CAMILLO FARES ABINADER NETO conforme o 

disposto no art. 265, § 2º do CPP. INTIME-SE para os demais atos o 

Advogado do Réu. III –DESIGNO para continuação da audiência o dia 

05/07/2018 às 13h:30min. Intimem-se. Requisite-se. IV – Saem os abaixo 

assinados devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina 

Teixeira Ormond, estagiária de Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Defensor do Réu: CAMILLO FARES ABINADER NETO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 478049 Nr: 960-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM, ROMEU 

JORDÃO SARATE DE ANDRADE, MATTHAUS HUNG MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, 

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB:18973/O

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação do DR. WELBER COSTA BAIMA, 

via DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do CPC/2015:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 514094 Nr: 21084-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARECENI DE OLIVEIRA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Areceni de Oliveira Ribas, Cpf: 22302042034, Rg: 

2106891 SSP MT Filiação: Marcelino de Oliveira Ribas e Maria Fernandes 

de Oliveira, data de nascimento: 06/05/1948, brasileiro(a), natural de 

Canoas-RS, casado(a), automono, Endereço: Av. Fillinto Muller,nº280, 

Bairro: Jd Aeroporto, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio Areceni de 

Oliveira Ribas, brasileiro, separado, comerciante, nascido aos 06/05/1948, 

portador da cédula de identidade RG 2106891 SESP/MT, CPF 

223.020.420-34, FILHO DE Marcelino de Oliveira Ribas e Maria Fernandes 

de Oliveira, residente e domiciliado na avenida Filinto Muller, nº 280, bairro 

Aeroporto, Várzea Grande/MT, celular (65) 9 9223-2370, pela prática de 

infração ao art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro; Requeiro que 

epois de recebida e autuada, seja o denunciado citado para resposta à 

acusação, bem como intimados o denunciado e as testemunhas abaixo 

arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, 

culminando na condenação do mesmo às penas cominadas ao crime 

supra.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

IV – Tendo em vista que o Réu se encontra em local incerto e não sabido, 

demonstra assim que não tem intenção de que se faça a aplicação da lei 

penal. Pelo exposto, considerando as razões expostas pelo douto 

Promotor de Justiça e com base nos fatos que ressaem dos autos, 

vislumbro a necessidade e plausibilidade do pedido, e assim, DETERMINO a 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pertencente ao 

Réu, nos termos do art. 294, do Código de Transito Brasileiro.

V – Comunique-se ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAM, e ao 

órgão de Trânsito do Estado de Mato Grosso, a decretação da suspensão, 

conforme dispõe o art. 295, do CTB.

VI - Cumpra-se como requerido pelo Ministério Público no item 03 de fls. 

61, eis que defiro o pedido ali contido.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532085 Nr: 5485-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DE CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação do DR. ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO, via DJE, para devolver os autos na secretaria no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do 

CPC/2015:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 289926 Nr: 9476-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME APARECIDO DA SILVA, MARIA 

FERNANDA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923, MÁRCIO SALES DE FREITAS - OAB:OAB/MT 7.888

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação dao DR. MARCIO SALES DE 

FREITAS, via DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do CPC/2015:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 507654 Nr: 17775-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Marco Aurelio Monteiro, Cpf: 79736971104, Rg: 

1095383-3 SSP MT Filiação: Efraim Monteiro e Clotildes Soares da Costa 

Monteiro, data de nascimento: 27/02/1976, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, casado(a), empresário, Endereço: Avenida Presidente 

Vencelau Braz, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual oferece 

Denúncia contra Marco Aurélio Monteiro, como incurso nas sanções do 

artigo 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 14 da Lei nº 

10.826, de 22 de dezembro de 2003. Por esta razão, requer seja recebida 

e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para apresentar 

sua respectiva defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo 

o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até 

final sentença condenatória. Caso o denunciado não seja localizado no 

endereço declinado nos autos, requer a expedição de ofícios à 

Superintendência do Sistema Prisional a fim de que seja informado acerca 

de eventual prisão do denunciado em um dos estabelecimentos 

penitenciários do Estado de Mato Grosso.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 390544 Nr: 5672-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Renan Pereira de Araujo, Cpf: 01132222117, Rg: 

13394002 SSP SP Filiação: Jose Inocencio de Araujo e Joana Adir Pereira 

Pires, data de nascimento: 06/01/1986, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), frentista, Endereço: Rua: Ministro Luiz Ambrósio, 274, Bairro: 

Manga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:1. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

2. PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo de fls. 188, SOB PENA DE 

SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA 

ESTADUAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

BEM COMO DE LEVAR A PROTESTO, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NO ART. 171, CAPUT, 

DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para 

CONDENAR, nas penas do art. 171, caput, do Código Penal, RENAN 

PEREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, filho de José Inocêncio de Araújo e Joana 

Adir Ferreira, nascido aos 06/11/1986, natural de Várzea Grande/MT.

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era 

primário quando da ocorrência do crime.

 A culpabilidade não excede o dolo exigido para o ilícito; não se extraem 

elementos suficientes a se valorar de maneira desfavorável ao réu sua 

personalidade e conduta social; os motivos do crime são inerentes à 

espécie; as circunstâncias do crime não excedem a normalidade; as 

consequências não devem ser valoradas negativamente, pois, intrínsecas 

ao delito; e o comportamento da vítima, igualmente, já incorporado no tipo 

penal não devem influir, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão.

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de atenuar a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de diminuição 

ou aumento da pena torno a pena definitiva nos moldes acima. Estabeleço 

o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 

33, § 2°, “c” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Condeno o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão para o Ministério Público, 

venham-me os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de abril de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO
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Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 429207 Nr: 325-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Isto posto JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

VOMAR RODRIGUES, brasileiro, filho de Terezinha Almeida de Moura e 

Felício Rodrigues, nascido aos 04/03/1977, natural de Palmeira das 

Missões/RS, nas penas dos artigos art.215 do Código Penal.Analisando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, percebo que o Réu é primário e 

de bons antecedentes. [...] .As consequências do delito são graves, eis 

que conforme relatado pela vítima esta ficou verdadeiramente abalada 

psicologicamente, até mesmo sem condições de ir trabalhar por algumas 

semanas. O motivo que levou o Réu à pratica do crime foi a necessidade 

de satisfazer a sua tara, sem que o comportamento da vítima tenha 

contribuído para este tipo de agressão, o que é inerente ao tipo.Assim 

fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art.215).Tendo 

o Réu confessado a prática do crime, ainda que na fase policial, atenuo a 

pena em 06 (seis) meses, restando, pois, 03 (três) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida, 

inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33). Deixo de condenar o Réu ao 

pagamento das custas processuais em razão de ser defendido pela 

Defensoria Pública, o que evidencia sua hipossuficiência.Após o trânsito 

em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do 

art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516714 Nr: 22648-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o 

réu:EMERSON RODRIGO DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, 

nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 2º, da Lei 

8.072/90 e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, cumulado ainda com o art. 

61, I e art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.Passo a 

dosar as penas -Do tráfico –....O réu é reincidente, pelo que elevo sua 

pena em 1 (um) ano, passando-a para 8 (oito) anos de reclusão e 800 

(oitocentos) dias multa.Da posse irregular de arma de fogo e munições de 

uso restrito –...aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 

5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, nos termos do art. 

49 também do Código Penal....Do concurso material -Tendo em conta o que 

estabelece o art. 69 do Código Penal, as penas deverão ser aplicadas 

cumulativamente, não podendo, porém ser somadas em razão da distinção 

dos regimes de cumprimento, pois um dos delitos é hediondo, pelo que as 

somo em 8 (oito) anos de reclusão no regime da lei dos crimes hediondos 

e 5 (cinco) anos de reclusão fora de tal regime (na data dos fatos, 

25/09/2017, ainda não estava em vigor a Lei 13.497 de 26/10/2017, que 

incluiu o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito nos 

rol dos crimes hediondo) e 860 (oitocentos e sessenta) dias multa.Torno a 

pena definitiva nos moldes acimaFixo o regime inicial fechado para o 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código 

Penal....Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão 

preventiva, restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de 

pender contra o réu condenação definitiva por crime de tráfico de drogas, 

o que revela, concretamente, a reiteração criminosa, aliada ainda a 

hediondez da conduta do tráfico, deverá o réu aguardar preso o 

julgamento de eventual recurso..Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 508103 Nr: 18003-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFER GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 493689 Nr: 10272-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525332 Nr: 1002-84.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIGLEITON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30 DIAS

Intimando:Réu(s): Aligleiton Pereira da Silva, Cpf: 00700212108, Rg: 

15317501 SSP MT Filiação: Luiz Pereira da Silva e Alcidocina Virginia da 

Silva, data de nascimento: 22/10/1988, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Angelo Galdino, Bairro: 23 de Setembro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:COMPARECER EM AUDIÊNCIA PARA O DIA 20 DE SETEMBRO 

DE 2018, ÀS 14H05

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 77/78, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

80), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ALIGLEITON PEREIRA DA 

SILVA.

Designo a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 14h05min, 

para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524804 Nr: 467-92.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO MOREIRA DE PINHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30 dias

Intimando:Réu(s): Luiz Mario Moreira de Pinho, Rg: 1669739-1 SSP MT 

Filiação: José Carlos de Pinho e Marina Moreira de Pinho, data de 

nascimento: 02/02/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

servente de pedreiro, Endereço: Rua: Sd Ou A, Lote 02, Bairro: Morro da 

Boa Vista, Cidade: Nossa S. Livramento-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 20 de 

setembro de 2017, às 14h:00min, para o comparecimento do acusado, e 

nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso 

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 82/83, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

85/86), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra LUIZ MARIO MOREIRA DE 

PINHO.

Designo a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, às 14h, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498267 Nr: 12816-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL F. MOREIRA - OAB:6833

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507697 Nr: 17792-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDSON MARTINS SIQUEIRA, MILTON 

FRANCOLINO DE ALMEIDA JUNIOR, VALDEI PICOLOMINI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando: Réu(s): VALDEI PICOLOMINI JUNIOR, Cpf: 06316162170, Rg: 

23152524 SSP MT Filiação: Delfina Picolomini, data de nascimento: 

30/09/1996, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), 

ajudante de cozinha, Endereço: Rua São Celestino, Bairro: São Celestino, 

Cidade: Várzea Grande-MT,

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 12 de Setembro de 2018, às 

15h:00min, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em 

não comparecimento do acusado, será suspenso o processo e o curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Os acusados Hildson Martins Siqueira, 

Milton Francolino de Almeida Junior, notificados pessoalmente às fls. 96 e 

77/78, e Valdei Picolomini Junior, notificado por edital às fls. 91/92, 

apresentaram defesa preliminar às fls. 94/95, não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna. Assim, demonstrada 

a materialidade e os indícios de autoria e não sendo evidenciada nenhuma 

das causas de absolvição sumária do art. 397 do CPP, RECEBO a 

DENÚNCIA ofertada contra HILDSON MARTINS SIQUEIRA, MILTON 

FRANCOLINO DE ALMEIDA JUNIOR e VALDEI PICOLOMINI JUNIOR.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2018, às 15h00min. 

Citem-se e intimem-se os acusados Hildson, Milton e Valdei (edital), 

intimando-se ainda a Defensoria e as testemunhas arroladas no feito.

Atualize o endereço do réu Hildson no Sistema Apolo conforme fls. 96. 

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507697 Nr: 17792-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDSON MARTINS SIQUEIRA, MILTON 

FRANCOLINO DE ALMEIDA JUNIOR, VALDEI PICOLOMINI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): MILTON FRANCOLINO DE ALMEIDA JUNIOR, RG: 

19446390 SSP/MT Filiação: Milton Francolino de Almeida e Angela Maria de 

Almeida, data de nascimento: 01/07/1993, brasileiro(a), natural de Varzea 

grande-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Rua Mariano 

Campos Maia, n. 552, Bairro: Construmat, Cidade: Várzea Grande-MT.

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 12 de Setembro de 2018, às 

15h:00min, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em 

não comparecimento do acusado, será suspenso o processo e o curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Os acusados Hildson Martins Siqueira, 

Milton Francolino de Almeida Junior, notificados pessoalmente às fls. 96 e 

77/78, e Valdei Picolomini Junior, notificado por edital às fls. 91/92, 

apresentaram defesa preliminar às fls. 94/95, não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna. Assim, demonstrada 

a materialidade e os indícios de autoria e não sendo evidenciada nenhuma 

das causas de absolvição sumária do art. 397 do CPP, RECEBO a 

DENÚNCIA ofertada contra HILDSON MARTINS SIQUEIRA, MILTON 

FRANCOLINO DE ALMEIDA JUNIOR e VALDEI PICOLOMINI JUNIOR.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2018, às 15h00min. 

Citem-se e intimem-se os acusados Hildson, Milton e Valdei (edital), 

intimando-se ainda a Defensoria e as testemunhas arroladas no feito.

Atualize o endereço do réu Hildson no Sistema Apolo conforme fls. 96. 

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 510369 Nr: 19220-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDERSON DA SILVA NEGRÃO, BRUNO 

EDUARDO MARTINS BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): BRUNO EDUARDO MARTINS BISPO, Cpf: 05749534189, 

Rg: 22067612 SSP MT Filiação: Berenice Eduarda Bispo, data de 
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nascimento: 19/08/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

marcineiro, Endereço: Rua Francisco Alberto Curvo, N° 227, Bairro: 

Construmat, Cidade: Várzea Grande-MT,

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 11 de Setembro de 2018, às 

15h:00min, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em 

não comparecimento do acusado, será suspenso o processo e o curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Os acusados Bruno Eduardo Martins Bispo, 

notificado pessoalmente às fls. 77, e Osvalderson da Silva Negrão, 

notificado por edital às fls. 81/82, apresentaram defesa preliminar às fls. 

79/80, não suscitando preliminares, postergando a defesa do mérito para 

fase oportuna. Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de 

autoria e não sendo evidenciada nenhuma das causas de absolvição 

sumária do art. 397 do CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra BRUNO 

EDUARDO MARTINS BISPO e OSVALDERSON DA SILVA NEGRÃO. 

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de setembro de 2018, às 15h00min. 

Citem-se e intimem-se os acusados Bruno e Osvalderson (edital), 

intimando-se ainda a Defensoria e as testemunhas arroladas no feito. 

Notifique-se o MP. Expeça-se necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 510369 Nr: 19220-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDERSON DA SILVA NEGRÃO, BRUNO 

EDUARDO MARTINS BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando: Réu(s): OSVALDERSON DA SILVA NEGRÃO, Rg: 2311855-5 

SSP MT Filiação: Alfredo Xavier Negrão e Laide Eva da Silva, data de 

nascimento: 06/08/1992, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Benedito Paula de Campos, 140, 

Bairro: Manga, Cidade: Várzea Grande-MT,

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 11 de Setembro de 2018, às 

15h:00min, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em 

não comparecimento do acusado, será suspenso o processo e o curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Os acusados Bruno Eduardo Martins Bispo, 

notificado pessoalmente às fls. 77, e Osvalderson da Silva Negrão, 

notificado por edital às fls. 81/82, apresentaram defesa preliminar às fls. 

79/80, não suscitando preliminares, postergando a defesa do mérito para 

fase oportuna. Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de 

autoria e não sendo evidenciada nenhuma das causas de absolvição 

sumária do art. 397 do CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra BRUNO 

EDUARDO MARTINS BISPO e OSVALDERSON DA SILVA NEGRÃO. 

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de setembro de 2018, às 15h00min. 

Citem-se e intimem-se os acusados Bruno e Osvalderson (edital), 

intimando-se ainda a Defensoria e as testemunhas arroladas no feito. 

Notifique-se o MP. Expeça-se necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524913 Nr: 1324-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINS, 

WENDERSON GONÇALVES DE SOUZA, AROLDO DE ASSUNÇÃO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Aroldo de Assunção Faria, Rg: 26974070 SSP MT 

Filiação: Manoel Ramalho da Costa Faria e Santa Monica de Assunção, 

data de nascimento: 15/07/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), autônomo, Endereço: Rua Barão de Maracaju, 53, Lote 32, 

Bairro: Jardim Itororó, Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): Carlos Eduardo Duarte Martins, Rg: 27161722 SSP MT Filiação: 

Carlos Alves Martins e Lucineide Duarte de Oliveira, data de nascimento: 

21/09/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: Rua T, Qd 20, Casa 29, Bairro: Res.josé Carlos 

Guimarães, Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): Wenderson Gonçalves de Souza, Rg: 1631357-7 SSP MT Filiação: 

Cleonice Gonçalves de Souza, data de nascimento: 09/11/1982, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), vendedor, Endereço: Rua B 

, Qd. 04, Casa . 01, Bairro: Cohab Cristo Rei, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:- Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 05 de Julho 

de 2018, às 14h:15 min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Os acusados Wenderson Gonçalves de Souza, Carlos Eduardo Duarte 

Martins, notificados pessoalmente às fls. 92/93 e 95/96, e Aroldo de 

Assunção Faria, notificado por edital às fls. 113, apresentaram defesa 

preliminar às fls. 94 e 117/119, não suscitando preliminares, postergando 

a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Wenderson Gonçalves de 

Souza, Carlos Eduardo Duarte Martins e Aroldo de Assunção Faria.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de julho de 2018, às 14h15min.

Citem-se e intimem-se os acusados Wenderson, Carlos e Aroldo (edital), 

intimando-se ainda a Defensoria e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504070 Nr: 15897-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"VISTOS.Pelo que se observa, a defesa se antecipou ao Ministério Público 

ao apresentar suas últimas falas nos autos, invertendo a ordem legal de 

apresentação das alegações finais. Assim, intime-se a defesa para que 

tome ciência das alegações finais apresentadas pelo Parquet, e, no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, complemente suas alegações ou ratifique 

aquelas já apresentadas nos autos.Após, conclusos.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 511113 Nr: 19595-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANAEL EGUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 
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OAB:19246 OAB/MT

 DR. JEFERSON SILVA CORREA - OAB/MT 19.246, da audiência de 

Instrução e Julgamento, designada para o dia 02/07/2018, às 15:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 527482 Nr: 2878-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE ALMEIDA FRAGERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O

 DR. JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB/MT 20.920/O, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 28 de Junho de 2018, às 

14:15 Horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 203782 Nr: 14027-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BORGES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296/GO, FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10.624/MT

 Analisando os autos, observo que o apelo defensivo foi julgado 

procedente e, assim, foi determinada a restituição dos bens apreendidos 

(fl. 538/544).

Verifico, ainda, que deve ser restituído ao requerente Valmir Borges de 

Santana, pelo depositário José Carlos Camargo da Silva, quatro toneladas 

de cobre, conforme informado na petição (fl. 574/574-v).

Assim, considerando que a grande quantidade de cobre deverá ser 

transportada em um caminhão, DETERMINO que a Defesa do requerente 

(fl. 490) seja intimada para providenciar o transporte do material.

A diligência deverá ser acompanhada por um Oficial de Justiça, que 

certificará a devolução do bem apreendido, colhendo as assinaturas do 

requerente e do depositário.

 INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 346795 Nr: 13259-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINO DE CAMPOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

sobre o ofício (fl. 92).

Após, conclusos para redesignar a audiência de instrução criminal, uma 

vez que a mesma foi designada para o dia 20/06/2018 (fl. 84), mas os 

mandados de intimação foram expedidos com data de 21/06/2018 (fl. 

86/89).

Cumpra-se. COM URGÊNCIA, notadamente por se tratar de processo 

inserido na Meta 02 do CNJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 457689 Nr: 15310-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC, CVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - 

OAB: 9.587-MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, SILMARA 

ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 INTIMAR ADVOGADOS DOS RÉUS: ROMALDO FRANCISCO CAMARGO e 

CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA, Drs. GISELLA CRISTINA K. ROSA SILVA - 

OAB/MT 9.587 e LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB/MT 15.304, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 05 DE JULHO DE 2018 ÀS 14H0

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534447 Nr: 6862-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY JOSE DE CAMARGO, EVAN 

MATEUS GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVAN MATEUS GONÇALVES NETO, Cpf: 

03242299175, Rg: 157541-8, Filiação: Helio Gonçalves Neto e Idanildes 

Gonçalves Neto, data de nascimento: 23/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone 9908 5116. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, EVAN MATEUS GONÇALVES NETO 

praticou crime previsto no artigo 155, §4, inciso I do Código Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Tendo em conta que o acusado EVAN MATEUS GONÇALVES 

NETO não foi encontrado para a citação pessoal, DETERMINO em relação 

a ele o desmembramento dos autos (sem extração de cópias e nem 

formação de novo processo) e que seja procedida a sua citação pela via 

editalícia. Concluída a produção de provas e nada sendo requerido nos 

termos do art. 402 do Código de Processo Penal, dou por encerrada a 

instrução criminal. HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelas 

partes. MANTENHAM-SE os autos em Gabinete para prolação de sentença 

no prazo legal. CUMPRA-SE.” Nada mais havendo a consignar, por mim, 

_______ Tania de Jesus Lima, Estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.Luís Augusto Veras GadelhaMichelle de 

Miranda R. Villela GermanoJuiz de DireitoPromotora de JustiçaJoaquim 

José Abinader Guedes da SilvaDefensor Público

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 20 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528701 Nr: 3563-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ALVES PEREIRA, Cpf: 

45903468187, Rg: 0638719-5, Filiação: Iraci de Souza Pereira e Manoel 

Alves Pereira, data de nascimento: 23/06/1971, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, solteiro(a), operador de maquinas, Telefone 65 9.9963-9595. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, JOÃO ALVES PEREIRA praticou crime 

previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo seja contra ele, 

instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 47), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

conclusos.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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 20 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527289 Nr: 2735-90.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALIFE AARÃO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALIFE AARÃO SOUTO, Cpf: 

13400763659, Rg: 2757285-4, Filiação: Izaura de Fátima Vieira Francisco e 

Atagibas Aarão Souto, data de nascimento: 11/02/1994, brasileiro(a), 

natural de Malacacheta-MG, convivente, auxiliar de pedreiro. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, WALIFE AARÃO SOUTO praticou crime 

previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, requerendo seja contra ele, 

instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 149), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

conclusos.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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 20 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529809 Nr: 4296-52.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLEY ANTONIO FREITAS DE 

OLIVEIRA, Cpf: 05230692197, Rg: 29130972, Filiação: Regina Gonçalina 

de Freitas e Valmil Domingos de Oliveira, data de nascimento: 29/06/1996, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, WESLEY ANTÔNIO FREITAS DE 

OLIVEIRA praticou crime previsto no artigo 157, §2, inciso I, do Código 

Penal, requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, 

nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA 

a expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que 

o denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já, nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 52), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos conclusos. 

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 20 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528233 Nr: 3301-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS LUCENA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO CARLOS LUCENA MARQUES, Cpf: 

59427132191, Rg: 2259848, Filiação: Luis Marcio Lana Marques e Maria de 

Fátima Lucena Marques, data de nascimento: 25/01/1977, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), aposentado, Telefone 992023634. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, JOÃO CARLOS LUCENA MARQUES 

praticou crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 54), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

conclusos.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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 20 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527481 Nr: 2877-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARQUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON MARQUES DE AMORIM, Cpf: 

01709612142, Rg: 1684256/1, Filiação: Amélia Gonçalves de Aguiar 

Amorim Aristides da Costa Marques, data de nascimento: 24/06/1985, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

9297-9296. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, EDILSON MARQUES DE AMORIM praticou 

crime previsto no artigo 12, da Lei n° 10826/03, requerendo seja contra 

ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 52), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

conclusos.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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 20 de junho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 522655 Nr: 25894-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DA SILVA LIMA, SUZIANE 

RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 Tratam-se de Respostas à Acusação apresentadas pelas acusadas 

ROSANA DA SILVA LIMA (fl. 79) através da Defensoria Pública, e 

SUZIANE RODRIGUES MOREIRA por intermédio de Advogado constituído 

(fl. 82/85).

ROSANA reservou-se o direito de analisar o mérito em sede de alegações 

e os argumentos trazidos pelo Advogado da acusada SUZIANE (ausência 

de justa causa/negativa de autoria) se confundem com o próprio mérito da 

ação penal e somente poderão ser avaliados após a instrução criminal.

Ademais, não trouxeram as peças defensivas novos fatos ou provas 

capazes de modificar o convencimento quando do recebimento da 

denúncia.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

INTIMEM-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.: 469180 Nr: 20786-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODRIGO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSICLER MARIA NICOLINI - 

OAB:36.205

 Intimação para patrono do Réu acerca da audiência designada para 23 de 

agosto de 2018, às 15h:00min, a audiência de instrução e julgamento para 
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oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 469180 Nr: 20786-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODRIGO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSICLER MARIA NICOLINI - 

OAB:36.205

 Certifico que, tentei contato com patrono do réu através do telefone n. 65 

9 9272 7273 que consta no Sistema Apolo. Todavia, por diversas vezes, o 

mesmo caiu na caixa de mensagem. Dessa forma, intimo o patrono do réu 

para que informe o endereço da Testemunha arrolada as fls. 148, ou 

ainda, para comparecer com testemunha no dia da audiência de Instrução 

e Julgamento, designada as fls. 150, para 23 de Agosto de 2018, às 

15h00min.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 540111 Nr: 9961-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSO, SGDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 321 do CPC), 

emendar a petição inicial para o fim de indicar se tem interesse ou não na 

realização de audiência de conciliação ou de mediação.

Outrossim, considerando o disposto no enunciado 3 da I Jornada de Direito 

de Saúde do Conselho Nacional de Justiça , a parte autora deverá, ainda, 

adequar a inicial aos termos do artigo 319, incisos IV e VI, do CPC, 

informando o pedido e suas especificações, bem como juntar aos autos 

laudo médico informando o motivo da prescrição cirúrgica pleiteada e 

documentos comprovando que o procedimento cirúrgico pleiteado 

encontra-se devidamente regulado na Central de Regulação, além de 

documento comprovando a negativa do tratamento no âmbito 

administrativo estadual, documentos indispensáveis à propositura da ação 

(artigo 320 do CPC), sob pena de seu indeferimento (artigo 321, parágrafo 

único, do CPC), mormente porque os documentos de fls. 10vº e 13 

informam que foi solicitado administrativamente uma consulta com 

ortopedista pediatra e não procedimento cirúrgico.

Com a juntada das informações acima, nos termos do enunciado 13 da I 

Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça , intimem-se 

os Requeridos para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem 

se houve solicitação prévia da requerente à Administração e se 

disponibiliza a cirurgia pretendida no âmbito do SUS.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 06 de setembro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001538-83.2018.8.11.0002; AUTOR: JOAO DO CARMO DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. 

Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 04/09/2018 às 15:00 horas. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001538-83.2018.8.11.0002; AUTOR: JOAO DO CARMO DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. 

Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 04/09/2018 às 15:00 horas. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001538-83.2018.8.11.0002; AUTOR: JOAO DO CARMO DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. 

Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 04/09/2018 às 15:00 horas. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346833 Nr: 13292-78.2014.811.0002

 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: JHONLAY ILTO MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVEST. 

RENAULT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - OAB:12541-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Kantek Garcia 

Navarro - OAB:33.743/PR
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 Vistos.

.

1. Considerando a ausência do autor na audiência de conciliação (fls. 

135), o que pressupõe seu desinteresse na realização de acordo, 

concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação do réu.

 2. Após, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença, 

ocasião em que será analisado eventual aplicação de multa estabelecida 

no art. 334, § 8º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321578 Nr: 17985-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI KESSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a ausência de impugnação, de acordo com o teor da 

certidão retro, determino a conversão da indisponibilidade em penhora, 

com a imediata transferência do montante indisponível para a conta de 

depósitos judiciais (art. 854, § 5º do CPC).

2. Após, intime-se a exequente para que informe os dados bancários para 

expedição de alvará.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307843 Nr: 3782-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 421254 Nr: 22659-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENDY CARDOSO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON R. DELLA VALENTINA 

- OAB:MT 20.929-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293910 Nr: 13949-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A, BANCO SAFRA LEASING 

S.A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B, WERUSKA FONTES MAGALHÃES - OAB:10250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Oliveira Dutra - OAB:SP 

292.207, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:MT/11065-A, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A, Waldir Luiz Bulgarelli - OAB:SP 

217.291

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305405 Nr: 1070-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Andrade

 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292215 Nr: 11998-59.2012.811.0002

 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: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRED. FINAN. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:MT/12090-A

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295086 Nr: 15282-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433707 Nr: 3241-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO DE MAGALHAES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A-CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA 

NEVES - OAB:20328/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752 OAB/SP

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 448354 Nr: 11097-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA NILZA FARIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente/Autor para manifestar-se nos autos 

acerca do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo. . Várzea Grande, 21 de junho de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349850 Nr: 15733-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIANE BARBOSA SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida para manifestar-se nos autos acerca 

do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao arquivo. 

. Várzea Grande, 21 de junho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451836 Nr: 12667-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL TONDIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 04/09/2018 às 14:40 horas.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 244640 Nr: 5281-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso marcon - 

OAB:11.340/MT, JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT 

16168A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente/Autor para manifestar-se nos autos 

acerca do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo. . Várzea Grande, 21 de junho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297827 Nr: 18300-07.2012.811.0002

 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: TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente/Autor para manifestar-se nos autos 

acerca do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo. . Várzea Grande, 21 de junho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338132 Nr: 6396-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMALDO FRANCISCO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BONACCORDI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 20. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, para declarar EXTINTA a obrigação com relação 

ao débito/parcela discutida. 21. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, § 2º).22. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.23. Autorizo o 

levantamento do valor depositado nos autos, mediante ALVARÁ, em 

benefício do réu.24. Expeça-se o necessário.25. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337549 Nr: 5846-24.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YES BRASIL LTDA, CRISTIAN MARY 

NOGUEIRA QUEVEDO, JURACI ALVES QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 65. Ante o exposto e por tudo quanto mais dos autos constam, com fulcro 

no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

autor para condenar os requeridos YES BRASIL LTDA, CRISTIAN MARY 

NOGUEIRA QUEVEDO e JURACI ALVES QUEVEDO ao pagamento do valor 

de R$ 130.133,55 (cento e trinta mil, cento e trinta e três reais e cinquenta 
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e cinco centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a 

partir da data da distribuição, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 407 do CC), devendo, para 

tanto, limitar a comissão de permanência, à soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, excluindo-se os 

demais encargos moratórios. 66. Em razão da sucumbência, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais (art. 82, §2º do CPC), 

bem como aos honorários advocatícios, este, que fixo no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC.67. Decorrido o prazo recursal e não havendo interesse no 

cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.68. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326925 Nr: 23247-70.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:5880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO 

- OAB:5880-A

 38. Ante o exposto e por tudo quanto mais dos autos constam, com fulcro 

no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para 

condenar o requerido ao pagamento do valor de R$-126.407,70 (cento e 

vinte e seis mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos), 

devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data da 

distribuição, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data da citação (art. 407 do CC).39. Em razão da sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais (art. 82, §2º 

do CPC), bem como aos honorários advocatícios, este, que fixo no importe 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC.40. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

interesse no cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações.41. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 541213 Nr: 10522-73.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, JOSE CARLOS DA SILVA, WILSON 

SATURNINO DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos.

1. Apensem-se estes autos ao processo nº 6323-13.2015.811.0002 

(código: 391595), em face da distribuição por dependência.

2. Na sequência, certifique-se a tempestividade dos embargos propostos.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338963 Nr: 7114-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA EPP, ADILSON 

JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que os executados não foram 

citados, motivo pelo qual, indefiro os pedidos de fls. 111.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação dos executados.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 71235 Nr: 5154-74.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ ANTUNES DE SOUZA, 

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C.N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/ MT 12.560, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO- DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

1. Considerando ser ínfimo o valor bloqueado e, levando-se em 

consideração o disposto no item "b" de fls. 106-verso, procedo ao 

cancelamento da indisponibilidade.

 2. Ademais, defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo, considerando que o Tribunal de 

Justiça disponibiliza ferramentas em seu sítio que são hábeis para tanto.

 3. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

4. Com relação aos itens “d”, “e” e “g” do petitório de fls. 106/107, cumpre 

esclarecer que incumbe, pois, ao exequente, empreender esforços, por 

meios próprios, para a requisição de informações acerca da existência de 

ações, transferências de recursos financeiros e localização de empresas, 

conforme requerido.

5. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário, tendo em vista as buscas 

de bens realizadas.

6. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

7. Posteriormente deliberarei acerca do item "f" do petitório de fls. 107.

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 27811 Nr: 7632-94.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CLARA IND E COM PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, 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, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.
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4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341910 Nr: 9461-22.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:MT 12.090 - A

 Vistos.

.

1. Inicialmente, determino a retificação da autuação do feito, fazendo 

constar o Defensor Público na defesa dos interesses do autor.

2. No mais, determino seja oficiado ao juízo da 4ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, solicitando a transferência dos 

valores depositados nos autos revisionais (número de origem 451956 - 

Cuiabá), para o presente feito.

3. Após, manifestem-se as partes sobre eventual interesse na realização 

de acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, após a juntada do extrato analítico 

do saldo dos valores depositados na conta de depósitos judiciais.

4. Ciência à Defensoria Pública.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 229908 Nr: 10062-04.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando os depósitos realizados nos autos revisionais pelo autor, 

e ainda, considerando que às fls. 177 o autor requereu o sobrestamento 

do feito na tentativa de realizar acordo com a requerido, concedo às 

partes o prazo de 05 (cinco) dias para que informe sobre a possibilidade 

de realização de acordo, visando dar fim ao presente feito, contados a 

partir da juntada do extrato analítico do saldo atual depositado na conta 

judicial, determinados nos autos revisionais.

 2. Anote-se o nome da Defensoria Pública junto à autuação do feito já que 

está atuando na defesa dos interesses do requerido.

3. Ciência à Defensoria Pública.

4. Após, a manifestação das partes, venham-se os autos conclusos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250658 Nr: 9965-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS-MICROEMPRESÁRIOS E...

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORÁRIA VÁRZEA GRANDE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, Diego de Almeida Vargas Nunes - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os executados até o presente momento não 

quitaram a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros dos 

executados, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Outrossim, acolho o pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, 

conforme extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, 

mantenham as informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos 

termos o art. 476 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado 

e certificando no processo essa ocorrência.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337724 Nr: 6008-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.M.DOS SANTOS NETO, OTAVIANO 

MOREIRA DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a juntada do termo do contrato de cessão de crédito, vejo 

que a parte não apresentou nos autos a relação de crédito onde 

demonstre ser titular do referido crédito.

2. Assim, concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que 

junte a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295689 Nr: 16043-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO RAMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT

 Vistos.

1. Considerando a manifestação de fls. 100/101, REVOGO em parte a 

decisão de fls. 76 para o fim de destituir o leiloeiro judicial nomeado, Sr. 

Luiz Balbino da Silva.

2. Ademais, considerando o disposto no Provimento nº 025/2011/CM, 

encaminho o presente feito à Central de Leilões, objetivando a designação 

de datas para realização do leilão do bem móvel penhorado nos autos.

3. Desta forma, deixo de acolher a sugestão de fls. 100, com relação à 

leiloeira indicada.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280465 Nr: 24390-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 
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ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FURLANETE CONESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418586 Nr: 21320-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA M. MONTOVANI EIRELI - ME, MARIA 

MONTEIRO MONTOVANI, CIBELE APARECIDA MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o postulado retro.

2. Expeça-se o necessário para a citação dos executados, a ser realizada 

no endereço indicado às fls. 72.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316552 Nr: 12927-58.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMUVIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. 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 exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298166 Nr: 18674-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291822 Nr: 11568-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAFFIR COLLECTION LTDA ME, ROSELY 

MARCIA ZEFERINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8920/B, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247-OAB-MT

 Vistos.

1. Tendo em vista o disposto no art. 10 do CPC, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para que o exequente manifeste-se nos autos, requerendo o 

que de direito.

2. Após, conclusos para deliberações pertinentes.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338905 Nr: 7059-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES DOMANSKI NECKEL

 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:

 Vistos.

1. Intimado a se manifestar, o exequente vem aos autos requerendo a 

expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, bem como ao sistema 

RENAJUD, para fins de localização de bens passíveis de penhora (fls. 

62/63).

2. Pois bem. Em que pese fora indicado no requerimento, o número do 

processo e do código da presente demanda, consta a indicação de 

terceiro estranho à lide e seu respectivo CPF.

3. Desta forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente 

manifeste-se nos autos, a fim de sanar a irregularidade que impede o 

prosseguimento do feito.

4. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, para que, em 

igual prazo, dê regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (art. 

485, § 1º do CPC).

5. 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

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380375 Nr: 26976-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BANKPAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALVADOR DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PIVA MOURATO 

- OAB:12.504/MT

 Vistos.

.

1. Considerando que o autor juntou documento novo em sua impugnação 

levada às efeito às fls. 67/89, em homenagem ao princípio do contraditório 

e da ampla defesa, concedo ao requerido o prazo de 10 (dez) para, 

querendo, manifestar-se sobre ele.

2. Após, conclusos para prolação de sentença.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371370 Nr: 20467-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORECAR MECANICA DE AUTOMÓVEIS - ME, 

CLAUDIO ALESSANDRO BOREGAS, EVYLA TATIANE MONTEIRO 

BOREGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a juntada do termo de cessão de crédito, vejo que a parte 

não apresentou nos autos a relação de crédito onde demonstre ser titular 

do referido crédito.

2. Assim, concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que 

junte a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação aos executados.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 241960 Nr: 3193-88.2010.811.0002

 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: CLAUDUMIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA, 

BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175803

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433968 Nr: 3419-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO VIEIRA DE LIMA, ROGERIO VIEIRA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a citação via edital, tendo 

em vista a não localização da parte.

2. Pois bem. Em que pese as considerações do exequente, verifico que 

não se esgotaram os meios necessários e indispensáveis para 

localização da parte.

3. Incumbe, pois, ao exequente, empreender esforços na busca do atual 

endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o 

prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender necessário.

 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento (art. 485, §1º do CPC).

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297780 Nr: 18243-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA ME, 

DENISE BOEIRA DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

ITAÚ UNIBANCO S/A em face de DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA - 

ME e DENISE BOEIRA DE GODOI, partes devidamente qualificadas nos 

autos.

2. Às fls. 99, a parte exequente requer a substituição do polo ativo da 

presente demanda pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, tendo em vista a cessão e aquisição de 

direitos de crédito efetivada, conforme termo de cessão específico (fls. 

114-verso).

3. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo exequente, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como 

requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e 

registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

4. Ademais, tendo em vista a cessão de crédito efetivada, e, em razão de 

pesquisas realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, 

constato que a nova exequente, é entidade desprovida da natureza de 

instituição financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco 

Central, o que afasta a competência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas 

cíveis desta comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

5. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276403 Nr: 19841-12.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA, NEIDE SILVA 

DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a comunicação do Sr. Oficial de Justiça, de acordo com 

o teor da certidão de fls. 103, defiro o requerimento de fls. 104.

2. Desta forma, determino o cumprimento do mandado de avaliação do bem 

penhorado e, para tanto, defiro o pedido de arrombamento e reforço 

policial, , haja vista a resistência ao cumprimento da ordem judicial.

3. Às providências.

.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424535 Nr: 24362-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FARIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16377, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8920/B

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314625 Nr: 10904-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ANA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Razão assiste ao Ilustre Defensor Público em sua peça encartada às 

fls. 216 no tocante à ausência de nomeação do curador especial.

2. Desta feita, considerando a inércia do requerido, consoante certidão de 

fls. 215, nomeio curador especial ao devedor citado por edital, o ilustre 

representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos 

do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

3. Remetam-se os autos com carga para apresentação de defesa em 

favor do requerido.

 4. Deixo de acolher o pedido do Defensor Público no que concerne à 

remessa dos autos ao arquivo por falta de interesse do exequente, já que 

o impulsionamento de remessa dos autos à Defensoria se deu de forma 

equivocada pela secretaria.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280555 Nr: 24473-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD, INCORPORADORA DA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 

MICROEMPRESÁRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA ELITE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o executado não foi citado, 

motivo pelo qual, indefiro os pedidos de fls. 160.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação do executado.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 333571 Nr: 2171-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO APARECIDO TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA (CONSÓRCIO FIAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 31. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do 

autor para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem 

como condeno a requerida à devolução dos valores pagos pelo autor, 

deduzidas as TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, no percentual previsto em 

contrato, incidente sobre o valor pago e não sobre o valor total do prêmio, 

bem como o SEGURO, que deverão ser corrigidos com JUROS de MORA e 

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO 

CONSUMIDOR – INPC. Como consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.32. Condeno a parte 

requerida ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º). 33. Aguarde-se o transito em julgado da sentença, o que deverá ser 

certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas de estilo.34. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5739 Nr: 582-85.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIO BARBOSA & DALBOSCO LTDA, 

GRANVILE MOLONHA ALENCAR, ELOI DALBOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656

 Vistos.

1. Tendo em vista a transferência dos valores depositados, conforme 

Alvará Eletrônico (fls. 380) e, considerando a sentença de fls. 371, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, com as baixas de estilo.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 49456 Nr: 4306-58.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO CASTRILLON, ROSENILDA 

RAMSAY GARCIA CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710/MT, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO A 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4698/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, 

vinicius segatto jorge da cunha - OAB:12649

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do exequente (fls. 244/245).

2. Defiro parcialmente os pedidos realizados, para o fim de determinar a 

expedição de mandado de constatação do imóvel matriculado sob o nº 

20.145, objetivando verificar se o referido imóvel constante em bairros 

diversos dizem respeito ao mesmo bem, bem como, se trata-se de bem de 

família.

3. Após, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028226/6/2018 Página 712 de 719



 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443753 Nr: 8699-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMECADO TREVAO LTDA-ME, ADRIANA KEIKO 

FUJII CELESTINO, OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos à Execução interposto por Supermercado Trevão 

Ltda ME, Adriana Keiko Fujii Celestino e Osvaldo Aparecido em face de 

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, todos qualificados nos 

autos.

2. Às fls. 95 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, eis que não 

restou comprovado nos autos os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como, uma das partes se trata de pessoa jurídica.

3. Devidamente intimado para recolher as custas processuais, os 

embargantes requerem novamente a assistência judiciária gratuita (fls. 

100/107), acostando aos autos os documentos de fls. 108/153.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relatório.

DECIDO.

5. Trata-se de Embargos à Execução interposto por Supermercado Trevão 

Ltda ME, Adriana Keiko Fujii Celestino e Osvaldo Aparecido em face de 

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, todos qualificados nos 

autos.

6. Com efeito, o pedido de gratuidade de justiça fora indeferido às fls. 95, 

sendo concedido o prazo para o recolhimento das custas processuais.

7. Em análise aos autos, verifico que os embargantes, devidamente 

intimados, não praticaram o ato que lhes incumbia, qual seja, o 

recolhimento das custas processuais, em prejuízo ao regular trâmite 

processual.

8. Ademais, dispõe a CNGC que, não havendo o preparo no prazo de 30 

(trinta) dias, o feito será enviado ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito, com arquivamento definitivo pela 

secretaria (art. 456 da CNGC).

9. Diante do exposto, por não promover os atos e diligências que lhe 

incumbia, JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC.

10. Sem custas processuais.

11. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

12. P. I. C.

13. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371073 Nr: 20225-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P R G TRANSPORTES E MATERIAL DE 

CONSTRUÇAO LTDA, PAULO ROBERTO GONÇALVES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para providenciar a averbação da penhora 

levada a efeito nos autos, junto ao órgão competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou termo, independentemente de mandado 

judicial, nos termos do art.844 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 778 Nr: 753-76.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erotides Siqueira Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, MANOEL OURIVES FILHO - OAB:0641/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT/ 4960

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para providenciar 

a correta distribuíção da carta precatória expedida na Comarca de Nova 

Mutum-MT, via PJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320260 Nr: 16651-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDENAUER ZAMBONINI FARIAS ME, 

AUDENAUER ZAMBONINI FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SECOPA - OAB:

 25. Ante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, ACOLHO 

os embargos monitórios opostos pelos requeridos e, por conseguinte, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da ação monitória proposta pela 

instituição financeira e condeno o autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º). 26. Se nada requerido, após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.27. Ciência à 

Defensoria Pública.28. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371073 Nr: 20225-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P R G TRANSPORTES E MATERIAL DE 

CONSTRUÇAO LTDA, PAULO ROBERTO GONÇALVES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Quilombo em Cuiabá, na conta eletrônica do Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão 

de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276004 Nr: 19389-02.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA CUNHA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça no bairro Jardim União em Várzea Grande, na conta 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 224936 Nr: 5145-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSTILENE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMARAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107 - MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:MT 

8254-E, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116/O

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida para manifestar-se nos autos acerca 

do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao arquivo. 

. Várzea Grande, 21 de junho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 959-41.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

PEDRO FRANCISCO SANSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Intimação do autor para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Cristo Rei, na conta eletrônica do Tribunal de Justiça 

deste Estado, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283008 Nr: 1830-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA ME, JOSE DORANDIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário. Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente para que 

em prazo igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção 

(art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 959-41.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

PEDRO FRANCISCO SANSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Intimação do exequente para providenciar a averbação da penhora 

levada a efeiro nos autos, junto ao órgão competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou termo, independentemente de mandado 

judicial, nos termos do art.844 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297798 Nr: 18263-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO OLIVEIRO SACOMANI ARALDI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça no bairro Cristo Rei em Várzea Grande, na conta 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 959-41.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

PEDRO FRANCISCO SANSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Intimação do executados na pessoa de seu advogado, da penhora que 

recaiu sobre os veículos(Fiat/Strada Fire CE Flex, ano/modelo 2008/2008, 

placa APX 1775, Fiat/Uno Mille SX, ano/modelo 1996/1997, placa HRF 

9481, VW/Santana GLS, ano/modelo 1990/1990, placa JYA 8191(art.841, 

§1º e 2º do CPC), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 71551 Nr: 5413-69.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INTERMEDIUM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

LTDA., WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7.302-A, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de alteração do polo passivo da 

presente execução, com a inclusão da empresa Gefer Indústria e 

Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda ME, sob o argumento de 

sucessão empresarial irregular. 9. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o exequente manifestar nos autos, requerendo o que de direito. Em 

caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente para, em igual prazo, 

dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção (art. 485, § 1º do 

CPC).10. Às providências..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296130 Nr: 16421-62.2012.811.0002

 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: SAVELL AUTO MOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILANA CRISTINA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 16421-62.2012.811.0002, Protocolo 

296130, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 535662 Nr: 7618-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ FORROS LTDA-ME, HOSSEIN KHALIL, CLODOVILIO 

DA CONCEIÇÃO, KELLY BALDIN BASSO, JULIANA RIBEIRO, CLAUDIO 

MARIO FERRAZ AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI EMPREENDEDORES MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208/0, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Com a devida habilitação do advogado da parte Embargada, intima-se a 

mesma quanto a seguinte decisão de fls. 32: "Vistos (...)Ouça o 

exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 538140 Nr: 8943-90.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETANIA DE PAULA DOS ANJOS ME, BETANIA DE 

PAULA DOS ANJOS, DIEGO SOARES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691

 Com a devida habilitação do Advogado da parte Embargada, procedo a 

intimação da Embargada, conforme despacho de fls. 25: "Vistos(...)Ouça o 

exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 538141 Nr: 8944-75.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J BERMOND, JOSE BERMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCOS ANTÔNIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308-A

 Com a devida habilitação dos Advogados da parte Embargada, procedo, 

conforme a decisão de fls. 31, a seguinte intimação: "Vistos (...) Ouça o 

exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do CPC (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 538330 Nr: 9060-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, VALDECI RODRIGUES 

DOS SANTOS, RICARDO ZILIANI MARQUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

Exequente(embargada), para que, no prazo de 15(quinze dias, querendo, 

manifeste nos autos acerca dos embargos ofertado, tudo nos atermos do 

r. despacho de fls. 17. Nada mais. _______Paulo Pedro Francisco dos 

Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 376104 Nr: 23840-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA ME, 

ELIENAI ALMEIDA RODRIGUES SUMIOSHI, RODRIGO KENJI SUMIOSHI, 

HORACIO SADAO SUMIOSHI, SUPERMERCADO 15 DE MAO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. OBS: 2(DUAS) DILIGÊNCIAS PARA CUIABÁ, e 

01(UMA) DILIGÊNCIA PARA O BAIRRO 15 DE MAIO VÁRZEA GRANDE, 

conforme endereço fornecido as fls. 53. Sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada 

mais._______Paulo Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 415108 Nr: 19386-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IN NOVA COMERCIO DE GRÃOS LTDA, 

RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA, KARYTA DOS REIS SOLOCKINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, INFORME, em qual endereço requer a citação, sendo que, 

os endereços de fls 65/66 ambos são de setores diferentes, e oficiais 

diferentes, devendo no caso de depósito efetuar depositos separados, 

por setor. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do Código 

de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco dos Santos – 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237566 Nr: 17368-24.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANAO GRECINANIN - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:13008

 Vistos.

1. Tendo em vista a manifestação de fls. 133/134 (e documentos de fls. 

135/139), oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para a autora 

manifestar-se nos autos.

2. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para 

deliberações pertinentes.

3. Às providências.

.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405199 Nr: 14038-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI CRISTNA PEDROSA DA SILVA - EI, 

KELLI CRISTINA PEDROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025, GILBERTO RODRIGO R. DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.028, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS 

DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KELLI CRISTNA PEDROSA DA SILVA - EI, 

CNPJ: 18592092000101 e atualmente em local incerto e não sabido KELLI 
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CRISTINA PEDROSA DA SILVA, Cpf: 02553577109, 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, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 8.627,60 Honorários Fixados: R$ 862,76 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 9.490,36

Resumo da Inicial: A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, é credora da executada na importância de 

R$8.627,60, conforme simulaçãoo de liquidação atualizada até a data de 

26/06/2015, valor que vem representado pela Cédula de Crédito Comercial 

nº201400019/0, e seus documentos anexos. O crédito objeto da Cédula 

de Crédito mencionada foi devidamente liberado conforme planilha de 

Operação de Crédito no valor de R$6.653,20, descontados os encargos 

financeiros que somaram o valor de R$194,16. Fora acordado que o 

pagamento do financiamento seria em 48 parcelas fixas no valor de 

R$202,56, com o primeiro pagamento para o dia 20/02/2014, e o término 

para o dia 20/01/2018, todavia, a executada pagu apenas 05 parcelas, 

deixando de adimplir as demais. Isto posto Excelência, vale ressaltar que 

até a presente data a Executada não procurou a Instituição Financeira 

para regularizar sua situação de forma amigável. Salienta-se ainda, que 

foram várias as tentativas por parte da Instituição Financeira, na busca de 

reaver seu crédito amigavelmente. Assim, por não terem logrado êxito nas 

negociações junto à Executada, só restou a AGÊNCIA DE FOMENTO S/A - 

MT FOMENTO, propor a presente Ação de Execução para ter seu crédito 

satisfeito na forma da lei. Dá-se à causa o valor de R$8.627,60.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte executada, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial à parte 

executada citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV). Ficam advertidos os executados de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terão o prazo de 15(quinze) dias 

para oporem embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337550 Nr: 5847-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES & MOURA LTDA-ME, GISLENE 

CRISTINA RIBEIRO DE MORAES, CAIO FERNANDO VIEIRA NUNES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA A. FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MORAES & MOURA LTDA-ME, CNPJ: 

10732036000113, atualmente em local incerto e não sabido GISLENE 

CRISTINA RIBEIRO DE MORAES, Cpf: 69570540125, Rg: 1408854-1, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido CAIO FERNANDO 

VIEIRA NUNES MOURA, Cpf: 03730055127, Rg: 1913787-7, 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, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 15.985,97 Honorários Fixados: R$ 1.598,60 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 17.584,57

Resumo da Inicial: A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO é credora da executada na importância de 

R415.985,97, conforme simulação de liquidação atualizada até a data de 

26/02/2014, valor que vem representado pela cédula de crédito comercial 

nº2009000507/0, e seus documentos anexos. O crédito objeto da cédula 

de Crédito Comercial mencionada foi devidamente liberado conforme 

planilha de Operação de Crédito no valor de R$10.000,00, descontados os 

encargos financeiros que somaram o valor de R$269,22. Para assegurar o 

cumprimento de todas as obrigações pecuniárias assumidas na Cédula de 

Crédito Comercial nº2009000507/0, a Executada ofereceu em garantia os 

próprios bens financiados e os avalistas. Foi acordado entre as partes o 

pagamento do financiamento em 24 parcelas fixas, no valor de R4577,32, 

com primeiro pagamento para o dia 20/09/2009, e o primeiro pagamento 

para o dia 20/09/2009 e o término para o dia 20/08/2011, todavia, os 

Executados pagaram apenas 04 parcelas, entrando assim em 

inadimplência com a obrigação firmada. Havendo a renegociação de débito 

através do 1º Termo Aditivo nº2009000507/1, sendo a dívida parcelada 

em 48 parcelas fixas no valor de R$326,53 e o término para o dia 

20/04/2014. Ocorre Excelência que a Executada pagou apenas 08 

parcelas, havendo assim uma segunda inadimplência, momento em que 

ocorreu a segunda renegociação do débito através de Compromisso de 

Pagamento, sendo a dívida parcela em 37 parcelas fixas, no valor de 

R$310,00, com o primeiro pagamento para o dia 27/01/2012 e o término 

para o dia 27/01/2015. Isto posto, a executada pagou apenas as 03(três) 

primeiras parcelas, deixando novamente adimplir as demais. Ocorre 

Excelência que, até a presente data, a executada não mais procurou a 

instituição financeira para regularizar sua situação de forma amigável. 

Assim, por não terem logrado êxito nas negociações junto a executada, só 

restou a AGÊNCIA DE FOMENTO S/A - MT FOMENTO, propor a presente 

Ação de Execução para ter seu crédito satisfeito na forma da lei. Dá-se à 

causa o valor de R$15.985,97.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte executada, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial aos 

executados citados por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, Art. 257, IV). Ficam advertidos os executados de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terão o prazo de 15(quinze) dias 

para oporem embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423811 Nr: 24010-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO- SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIOLLI SILVA EPP, LENI 

ANTONIOLLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LENI ANTONIOLLI SILVA EPP, CNPJ: 

18542320000139 e atualmente em local incerto e não sabido LENI 

ANTONIOLLI DA SILVA, Cpf: 70312634170, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 95.686,10 Honorários Fixados: R$ 9.568,61 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 105.254,70

Resumo da Inicial: A exequente é credora de R$95.686,10, decorrente da 

Cédula de Crédito Bancário nºB40730616-0, nos termos da Lei 10.931 de 

02 de agosto de 2004. Ocorre, entretanto, que após a concessão do 

crédito, os devedores não procederam com o devido adimplemento do 

título. A exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com 

os executados, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a 

busca da tutela jurisprudencial. Dá-se à causa o valor de R$95.686,10.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV). Ficam advertidos os executados de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terão o prazo de 15(quinze) dias 

para oporem embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 243590 Nr: 4697-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA, HAILTON 

CÉSAR NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida para manifestar-se nos autos acerca 

do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao arquivo. 

. Várzea Grande, 25 de junho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 286665 Nr: 5918-79.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente/Autor para manifestar-se nos autos 

acerca do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo. . Várzea Grande, 25 de junho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 288893 Nr: 8365-40.2012.811.0002

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ARGEU PEREIRA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, THIAGO 

DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 Certifico que o movimento "Certidão", de 11/06/2018, foi disponibilizado no 

DJE nº 10273, de 12/06/2018 e publicado no dia 13/06/2018, no entanto 

não constava o nome do patrono nomeado pelo requerente, conforme fls. 

09, desse modo, faço-lhes nova intimação, para que se manifestem nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 222991 Nr: 3163-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT, SERVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14258-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente/Autor para manifestar-se nos autos 

acerca do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo. . Várzea Grande, 25 de junho de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 280769 Nr: 24675-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA - OAB:14.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida para manifestar-se nos autos acerca 

do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao arquivo. 

. Várzea Grande, 25 de junho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 288893 Nr: 8365-40.2012.811.0002

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 
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MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ARGEU PEREIRA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, THIAGO 

DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 Certifico que o movimento "Certidão", de 11/06/2018, foi disponibilizado no 

DJE nº 10273, de 12/06/2018 e publicado no dia 13/06/2018, no entanto 

não constava o nome do patrono nomeado pelo requerente, conforme fls. 

09, desse modo, faço-lhes nova intimação, para que se manifestem nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289952 Nr: 9510-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE DE DORNELLES 

FRASSETO - OAB:17991-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente/Autor para manifestar-se nos autos 

acerca do desarquivamento no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo. . Várzea Grande, 25 de junho de 2018

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001538-83.2018.8.11.0002; AUTOR: JOAO DO CARMO DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. 

Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 04/09/2018 às 15:00 horas. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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